
 



Thư chúc Tết 2017 

Happy New Year 
Kính gửi toàn thể cán bộ, giảng viên, các nhà khoa học, các cộng tác viên 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải - Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 

Đào, mai đã nở, chim én đã về, một mùa xuân mới lại đến! Nhân dịp đón tết cổ truyền 
xuân Đinh Dậu, thay mặt cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu và Hội đồng biên tập, tôi xin gửi tới 
toàn thể cán bộ, giảng viên, công chức, viên chức, các nhà khoa học, các cộng tác viên, các 
bạn đọc và gia đình những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. 

Năm 2016 cũng là năm Trường ta tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập và 
Hội nghị quốc tế Khoa học Công nghệ Hàng hải IAMU AGA 17. Nhìn lại một năm qua, 
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã có nhiều sự thay đổi quan trọng, tạo bước đột phá về 
nhiều mặt, thể hiện ý chí và sự quyết tâm của tập thể cán bộ, giáo chức, học viên và sinh 
viên Trường. Năm 2016 khép lại với nhiều khó khăn đã được vượt qua, nhiều thành tựu đã 
được khẳng định, tạo dựng và đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ của Trường, đặc biệt 
trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, 
chuẩn hóa đội ngũ giảng viên và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, giáo 
chức. Đặc biệt hơn nữa, Nhà trường vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ 
trang nhân dân, cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ, 02 đơn vị được tặng thưởng Huân 
chương Lao động hạng Nhì; 01 Nhà giáo được phong học hàm Giáo sư, 05 Nhà giáo được 
phong học hàm Phó Giáo sư. Chúng ta đã khẳng định đẳng cấp, uy tín và thương hiệu trong 
nước và quốc tế.   

Thật là: 

Sáu mươi năm, rực rỡ sao vàng, Trường Hàng hải lên đài thắng lợi ! 

Lục thập kỷ, tươi màu cờ đỏ, Nôi Đại dương tới đích vinh quang ! 

Thực hiện Nghị quyết của Đảng về đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo, khoa học 
công nghệ; Nghị quyết 34-NQ/BCS của Ban cán sự Đảng bộ Giao thông Vận tải về xây 
dựng Trường trọng điểm quốc gia, Nhà trường rất quan tâm đến công tác nghiên cứu khoa 
học, chuyển giao công nghệ, tập trung mọi nguồn lực để phấn đấu có được nhiều sản phẩm 
công nghệ mang thương hiệu của Trường có tính thương mại cao. Điều này đòi hỏi sự nỗ 
lực to lớn của tất cả các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, các cán bộ, giảng viên và các 
cộng tác viên của Tạp chí. Song hành cùng bạn đọc, Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải 
sẽ luôn là cầu nối, diễn đàn khoa học để các bạn có thể công bố, trao đổi thông tin, kết quả 
nghiên cứu cũng như đề xuất các định hướng phát triển khoa học - công nghệ chuyên 
ngành. Dù nhiệm vụ trước mắt thật nặng nề và đầy thử thách, tôi luôn tin tưởng vững chắc 
rằng các cán bộ, giảng viên, các nhà khoa học và các cộng tác viên sẽ luôn sát cánh cùng 
Tạp chí để đóng góp to lớn cho công cuộc xây dựng, phát triển Nhà trường, ngành Giao 
thông Vận tải, thành phố Hải Phòng và nền kinh tế biển của cả nước. 

Năm Đinh Dậu đang đến gần, cây cối đang đâm chồi nảy lộc, đất trời đang chuyển 
mình, người người đang náo nức chào đón xuân sang. Trong nỗi niềm hân hoan của lòng 
người, tôi xin được bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới tất cả các cán bộ, giảng viên Trường Đại 
học Hàng hải Việt Nam, các nhà khoa học, các cộng tác viên đã có nhiều đóng góp to lớn 
cho sự phát triển của Tạp chí! Với vị thế ngày càng phát triển đi lên, Tạp chí Khoa học Công 
nghệ Hàng hải sẽ tiếp tục làm hết sức mình, đầy trách nhiệm, nội dung ngày càng phong 
phú và hàm lượng chất xám ngày một nâng cao hơn để Tạp chí luôn được độc giả tin yêu và 
là diễn đàn khoa học uy tín cho các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học trong và ngoài nước! 
Xin kính chúc tất cả các thầy cô giảng viên, công chức, viên chức, các nhà khoa học, các 
cộng tác viên, các bạn đọc và gia đình một năm mới tràn đầy sức khỏe, hạnh phúc, an 
khang và thịnh vượng. 

                                                                                        Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng  

                                                                                          Tổng biên tập 

 

      

  

 
                                                                    NGND.GS.TS. Lương Công Nhớ 
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Tóm tắt 

Động cơ diesel tàu thủy là một trong những nguồn gây ô nhiễm lớn. Để kiểm soát mức độ 
phát thải của động cơ đáp ứng các yêu cầu của Công ước quốc tế MARPOL 73/78, đã có 
nhiều giải pháp được nghiên cứu áp dụng. Một trong những giải pháp mới hiện nay là hòa 
trộn HHO với nhiên liệu cấp cho động cơ. Nội dung bài báo giới thiệu các kết quả thử nghiệm 
nhằm đánh giá khả năng làm việc và mức độ phát thải của động cơ diesel tàu thủy khi ứng 
dụng công nghệ hòa trộn HHO với nhiên liệu. 

Từ khóa: Động cơ diesel tàu thủy, hòa trộn, HHO. 

Abstract  

Marine diesels are one of the air pollution sources. There are some sollutions that applied to 
control the emission of these kinds of engine, and mixing HHO with fuel oil is one of the new 
technology. This article introduces the experimental results to evaluate the working ability 
and emission of marine diesels when mixing HHO with fuel oil. 

Keywords: Marine diesels, mixing, HHO. 

1. Đặt vấn đề 

HHO là hỗn hợp khí gồm H2 và O2 được tạo ra từ quá trình điện phân nước, khi được đưa 
vào xilanh động cơ, giữa H2 và O2 sẽ xảy ra phản ứng cháy: 

2H2 + O2  2H2O + Qtỏa nhiệt 

Nhiệt tạo ra từ quá trình cháy giữa H2 và O2 sẽ góp phần làm cho nhiên liệu được sấy nóng 
nhanh hơn, khả năng bay hơi tốt hơn, do đó rút ngắn thời gian chuẩn bị cháy. Hơn thế, hydro có tốc 
độ cháy cao hơn nhiều so với cacbon nên nó đóng vai trò như là chất dẫn cháy, nhờ vậy chất lượng 
quá trình cháy trong xilanh động cơ được cải thiện. 

Trong giải pháp này, HHO được tạo ra từ quá trình điện phân nước sẽ được hòa trộn trực tiếp với 
nhiên liệu (dầu diesel) theo một tỷ lệ nhất định trước khi cấp tới động cơ, trong đó HHO không cần phải 
sản xuất và lưu trữ trước mà được điện phân trực tiếp trong quá trình làm việc của động cơ. Công nghệ 
và thiết bị tách khí HHO được nghiên cứu và chế tạo bởi chuyên gia Nhật Bản, Mitsuru Suematsu.  

Nhờ phản ứng cháy của H2 và O2 có trong nhiên liệu nên khả năng hòa trộn, bay hơi của nhiên 
liệu với không khí trong xilanh được cải thiện dẫn đến nâng cao chất lượng quá trình cháy. Do quá trình 
cháy diễn ra hoàn thiện hơn, làm giảm suất tiêu hao nhiên liệu của động cơ, giảm mức độ phát thải các 
chất độc hại CO, HC và khói trong khí xả động cơ diesel. Bên cạnh đó, nhiệt cấp từ quá trình cháy giữa 
H2 và O2 góp phần làm giảm mức tiêu thụ nhiên liệu của động cơ, qua đó giảm mức độ phát thải khí CO2. 
Tại một số nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, công nghệ này đã được ứng dụng trên các phương tiện vận 
tải như xe buýt, xe tải nặng trang bị động cơ diesel. Ở Việt Nam, một số thử nghiệm cũng đã được tiến 
hành trên các phương tiện vận tải đường bộ như xe buýt và một số loại xe du lịch.  

Nhằm đánh giá khả năng làm việc và mức độ phát thải của động cơ diesel tàu thủy khi áp 
dụng công nghệ này, nhóm nghiên cứu của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam do TS. Phạm Xuân 
Dương chủ trì đã triển khai thử nghiệm trên các động cơ diesel thủy tại Trung tâm Thí nghiệm của 
Khoa Máy tàu biển cũng như trên các tàu Sao Biển, Quang Minh, Quang Huy,… Do khuôn khổ bài 
báo có hạn, trong nội dung bài viết này chỉ giới thiệu kết quả thử nghiệm trên động cơ HANSHIN 
6L27BSH của tàu Sao Biển và động cơ 6NVD26-A2 tại Trung tâm Thí nghiệm Khoa Máy tàu biển.  

2. Tiến hành thử nghiệm 

2.1. Đối tượng thử nghiệm 

Đối tượng thử nghiệm được giới thiệu trong nội dung bài viết là các động cơ diesel tàu thủy 
6NVD26-A2 và HANSHIN 6L27BSH với các đặc trưng kỹ thuật được mô tả trong bảng 1 và bảng 2. 
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2.2. Các thiết bị thử nghiệm 

Các thiết bị thử nghiệm được sử dụng bao gồm: 

- Thiết bị điện phân tạo HHO và hòa trộn HHO với nhiên liệu; 

- Phanh thủy lực (dùng để đo công suất của động cơ lắp đặt tại Trung tâm Thí nghiệm); 

- Thiết bị phân tích khí xả; 

- Bình dầu thí nghiệm 

- Lưu lượng kế và một số dụng cụ đo tiêu hao nhiên liệu khác,… 

Bảng 1. Thông số kỹ thuật động cơ 6NVD26-A2 tại Trung tâm Thí nghiệm Khoa Máy tàu biển 

Đặc trưng kỹ thuật Giá trị 

Kí hiệu: 6NVD26A-2 

Số xi lanh: 6 

Đường kính xi lanh: 180 mm 

Hành trình piston: 260 mm 

Công suất định mức (Nn): 300 ml 

Vòng quay đinh mức (nn): 750 v/ph 

Áp suất cháy cực đại (Pz): 73 kG/cm2 

Áp suất có ích bình quân định mức (Pe): 8,88 kG/cm2 

Bảng 2. Thông số kỹ thuật động cơ HANSHIN 6L27BSH tàu Sao Biển 

Đặc trưng kỹ thuật Giá trị 

Kí hiệu: 6L27BSH 

Số xi lanh: 6 

Đường kính xi lanh: 270 mm 

Hành trình piston: 400 mm 

Công suất định mức (Nn): 700 ml 

Vòng quay đinh mức (nn): 400 v/ph 

Áp suất cháy cực đại (Pz): 65 kG/cm2 

2.3. Sơ đồ hệ thống thử nghiệm 

Về cơ bản, hệ thống nhiên liệu của động cơ được giữ nguyên, trong hệ thống chỉ bố trí thêm thiết 
bị điện phân nước và hòa trộn HHO với nhiên liệu trước khi cấp tới động cơ (hình 1). Bên cạnh đó, cần 
thiết kế thêm một số đường ống để cấp nhiên liệu từ két (hoặc bình dầu thí nghiệm) vào thiết bị hòa trộn 
và dẫn nhiên liệu từ thiết bị hòa trộn tới động cơ. Nước được cấp tới thiết bị điện phân để tạo HHO và 
tại đây HHO sẽ được hòa trộn trực tiếp với nhiên liệu trước khi cấp tới động cơ. 

 
1- Động cơ diesel; 2- Két nhiên liệu diesel; 3- Bơm cấp nhiên liệu tới động cơ; 4- Bầu hâm; 5- Lưu lượng kế;  

6- Thiết bị điện phân tạo khí HHO; 7- Bầu lọc nhiên liệu; 8- Két dầu cặn. 
Hình 1. Sơ đồ bố trí thiết bị điện phân nước tạo HHO cho động cơ diesel 
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Tiến hành thử nghiệm và thu thập số liệu trong hai trường hợp: động cơ sử dụng nhiên 
liệu diesel như bình thường (không hòa trộn HHO) và có hòa trộn HHO với nhiên liệu trước khi 
cấp tới động cơ. 

3. Kết quả thử nghiệm và bàn luận 

Khí xả ra khỏi động cơ được lấy mẫu để phân tích trong cả hai trường hợp, dưới đây là kết quả 
phân tích khí xả động cơ HANSHIN 6L27BSH (bảng 3). Độ đen của khí xả động cơ cũng giảm đáng kể, 
có thể quan sát được bằng mắt thường khi có hòa trộn HHO với nhiên liệu (hình 2). 

Bảng 3. Kết quả phân tích khí xả của động cơ diesel trên tàu Sao Biển khi hòa trộn HHO với nhiên liệu 

Stt Tên chỉ tiêu Đơn vị đo Phương pháp thử 

Kết quả thử nghiệm  

(ở chế độ 75% tải) 

TN 1(*) TN 2 

1 CO mg/m3TC TCVN 7242:2003 1504 1158 

2 SO2 mg/m3TC TCVN 5975:1995 18.3 13.0 

3 NO2 mg/m3TC TCVN 7172:2002 66.3 47.1 

(*) TN 1- Kết quả thử nghiệm khi không hòa trộn HHO với nhiên liệu; 

     TN2- Kết quả thử nghiệm khi có hòa trộn HHO với nhiên liệu. 
  

     
Hình 2. Khí xả động cơ 6NVD26-A2 tại vị trí ống khói 

không hòa trộn HHO (hình bên trái); có hòa trộn HHO (hình bên phải ) 

Nhiệt độ khí xả của động cơ có giảm một chút khi có hòa trộn HHO (bảng 4, 5) 
 

Bảng 4. Kết quả đo nhiệt độ khí xả động cơ 6NVD26-A2 (ở chế độ 50% tải), (oC) 

Xilanh số 1 2 3 4 5 6 

Không hòa trộn HHO 410 420 400 420 415 410 

Có hòa trộn HHO 405 415 396 415 410 405 

 

Bảng 5. Kết quả đo nhiệt độ khí xả động cơ HANSHIN 6L27BSH (ở chế độ 75% tải), (oC) 

Xilanh số 1 2 3 4 5 6 

Không hòa trộn HHO 365 355 360 360 350 350 

Có hòa trộn HHO 362 350 355 358 348 348 

Về mức độ phát thải khí CO2: Trong khi tiến hành các thử nghiệm, lượng CO2 phát thải trong khí 
xả của động cơ diesel không được đo trực tiếp nhưng có thể được đánh giá qua mức độ tiêu thụ nhiên 
liệu của động cơ. Các kết quả thử nghiệm hòa trộn khí HHO với nhiên liệu đều cho thấy tiêu thụ nhiên 
liệu cho động cơ diesel giảm (bảng 6, 7): 
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Bảng 6. Đánh giá mức tiêu thụ nhiên liệu của động cơ 6NVD26-A2 khi hòa trộn HHO với nhiên liệu 

 Thời gian 
Tốc độ 

quay động 
cơ 

Công suất 

Tổng 
lượng 

nhiên liệu 
tiêu thụ 

Tiêu hao 
nhiên liệu 
theo thời 

gian 

 (giờ) (vòng/phút) (kW) (kg) (kg/giờ) 

Không hòa trộn HHO 0.181 612 106 5.135 28.37 

Có hòa trộn HHO 0.165 610 105 3.802 23.04 

Kết quả thử nghiệm cho thấy: ở cùng chế độ tốc độ và công suất phát ra, khi động cơ sử dụng 
nhiên liệu có hòa trộn khí HHO mức độ tiêu thụ nhiên liệu đã giảm 5.33 kg/giờ (tương đương 18.78%).  

Bảng 7. Đánh giá mức tiêu thụ nhiên liệu của động cơ diesel HANSHIN 6L27BSH trên tàu Sao Biển khi hòa 
trộn HHO với nhiên liệu 

 
Hành 
trình 

 
Thời 
gian 

Tốc độ quay 
động cơ 

Tốc độ tàu 

Tổng 
lượng 

nhiên liệu 
tiêu thụ 

Lượng nhiên 
liệu tiêu thụ 
quy đổi (do 
sóng gió) 

Tiêu hao 
nhiên liệu 
theo thời 

gian 

 (hải lý) (giờ) (vòng/phút) (hải lý/giờ) (kg) (kg) (kg/giờ) 

Không hòa 
trộn HHO 

5.2 0.5 309.6 
10.04 

(gió cấp 6) 
36.95 36.95 73.9 

Có hòa 
trộn HHO 

4.5 0.5 299.8 
9.0 

(gió cấp 7) 
28.25 30.0 60 

Kết quả thử nghiệm cho thấy: ở tốc độ tàu quy đổi tương đương, khi động cơ sử dụng nhiên liệu 
có hòa trộn khí HHO mức độ tiêu thụ nhiên liệu đã giảm 13.9 kg/giờ (tương đương 18.8%). 

Tiến hành tháo toàn bộ nắp xilanh động cơ để kiểm tra tình trạng buồng đốt, piston, sơ mi xilanh, 
xupap, cửa xả,... trước và sau khi thử nghiệm hòa trộn HHO với nhiên liệu, kết quả cho thấy buồng đốt 
động cơ sạch hơn so với sử dụng nhiên liệu thông thường, bề mặt các chi tiết động cơ không có dấu 
hiệu bất thường. 

Qua các kết quả thử nghiệm trên các động cơ diesel tàu thủy khác nhau (với hai đại diện 
được giới thiệu ở đây) có thể đưa ra một số kết luận sau: 

- Việc lắp đặt thiết bị điện phân và hòa trộn HHO trong hệ thống không gây cản trở gì đối với 
hệ thống cung cấp nhiên liệu của động cơ; 

- Mức nước tiêu thụ để điện phân tạo ra khí HHO không đáng kể: 01 lít nước trộn với chất 
phụ gia khi cho qua thiết bị điện phân có thể tạo ra 1800 lít khí HHO, trong khi tỷ lệ hòa trộn giữa khí 
HHO và nhiên liệu là 2:1000; 

- Khi áp dụng giải pháp hòa trộn khí HHO với nhiên liệu trước khi cấp tới động cơ, mức tiêu 
thụ nhiên liệu có thể giảm 10% ~ 20% so với phương pháp cấp nhiên liệu diesel thông thường, nhờ 
vậy mức phát thải CO2 của động cơ có thể giảm tới 20%; 

- Ngoài giảm phát thải CO2, các thành phần độc hại khác trong khí xả như CO, HC, NOx,… 
độ đen của khói cũng giảm đáng kể; 

- Các thông số công tác cơ bản của động cơ (công suất, vòng quay, tốc độ tàu, nhiệt độ khí 
xả,…) về cơ bản không có sự khác biệt nhiều ở hai trường hợp có và không có hòa trộn HHO; 

- Buồng đốt và các chi tiết của động cơ không có dấu hiệu bất thường. Mặc dù không có điều 
kiện thử nghiệm động cơ với thời gian dài, tuy nhiên với việc hòa trộn một lượng rất nhỏ HHO với 
nhiên liệu (tỷ lệ hòa trộn HHO với nhiên liệu là 2:1000) thì sẽ không ảnh hưởng đến sự làm việc bình 
thường của động cơ; 

- Mức tiêu thụ điện năng của thiết bị điện phân tạo HHO không đáng kể (thiết bị sử dụng trong 
quá trình thử nghiệm có công suất không tới 1 kW); 

- Về chi phí đầu tư: chi phí đầu tư cho việc áp dụng công nghệ HHO trên động cơ diesel tàu 
thủy còn tùy thuộc vào công suất của động cơ, với các động cơ diesel có công suất khoảng từ 300 
~ 500 kW sẽ cần một khoản đầu tư ban đầu khoảng 600 triệu VND.  

4. Kết luận 

Hòa trộn khí HHO (sản phẩm của quá trình điện phân nước) với nhiên liệu trước khi cấp tới 
động cơ là một trong những giải pháp mới hiện nay ở Việt Nam cho phép giảm mức độ phát thải 
của các động cơ diesel, đặc biệt là phát thải CO2. Tuy nhiên để có thể triển khai áp dụng rộng rãi 
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trên các phương tiện vận tải thủy thì cần phải có thêm nhiều thử nghiệm hơn nữa, đồng thời rất cần 
sự quan tâm đầu tư cả về cơ chế chính sách cũng như cơ sở vật chất của Chính phủ và các ban 
ngành liên quan, đặc biệt là cơ quan đăng kiểm phương tiện vận tải thủy. 
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MÔ PHỎNG RUNG ĐỘNG MÁY RÔ TO TÀU THỦY 

VIBRATION SIMULATION ON THE MARINE ROTOR MACHINERY 
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3 Phòng kỹ thuật, Đại diện Weichai tại Việt Nam  

Tóm tắt 

Bài báo trình bày một số kết quả nghiên cứu mô hình hóa và mô phỏng rung động máy rô to 
cứng đặt nằm ngang dưới tác động của lực mất cân bằng và lực cưỡng bức có tần số là bội 
số của vòng quay trục rô to, xét đến ảnh hưởng độ cứng của gối đỡ và bệ đỡ đến các đặc 
tính rung động của máy rô to. Nghiên cứu áp dụng trong giám sát rung động trên một số 
máy rô to tàu thủy. 

Từ khóa: Mô phỏng rung động, giám sát rung động, chẩn đoán rung động, rung động máy rô to. 

Abstract 

This article presents some results of the modelling and simulating vibrations on the rotor 
machinery with the placed horizontally rigid rotor under the excited forces, such as the 
unbalance force and the other ones, their frequencies are multiple of the rotor-shaft 
revolution according to the influence of the bearing and pedastal stiffness on the vibration 
characteristics of the rotor machinery. The study is carried out for vibration monitoring 
purposes on the marine classes of rotor machinery.  

Keywords: Vibration simulation, vibro-Momitoring, vibro-Diagnostics, vibrations on rotor machinery. 

1. Đặt vấn đề 

Các tác giả của công trình [1] đã giới 
thiệu một số vấn đề về mô phỏng rung động 
gối đỡ động khi cân bằng rô to cứng đặt nằm 
ngang trên máy cân bằng động. Kết quả của 
công trình này có thể được áp dụng cho đo, 
phân tích rung động và cân bằng động rô to 
trên xưởng (shop balancing), khi nó được 
tháo rời và đặt trên máy cân bằng động. 

Trong thực tế chúng ta cần giám sát 
rung động online (giám sát liên tục, định kỳ) 
khi máy rô to làm việc theo chức năng cũng 
như cân bằng máy rô to không tháo rời (cân 
bằng tại hiện trường, field balancing). Điều 
đó thể hiện ý nghĩa của nghiên cứu mô 
phỏng giám sát rung động máy rô to khi 
chúng hoạt động trong điều kiện khai thác 
thực tế với các khả năng hư hỏng thường 
gặp có thể xảy ra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. Nguyên lý rô to đặt nằm ngang trên máy cân bằng 
khi cân bằng động tại xưởng (shop balancing)  
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Đối tượng được nghiên cứu mô phỏng là lớp máy rô to cứng, đặt nằm ngang trên các gối đỡ 
(bearings). Các gối đỡ được đặt đàn hồi trên các bệ đỡ (pedastals).   

Sự khác biệt trong nghiên cứu mô phỏng rung động của cơ hệ máy rô to tại hiện trường khác 
với mô phỏng rung động gối đỡ động khi đặt rô to cần cân bằng trên máy cân bằng động là nguồn 
gây rung động khác nhau và các hệ số của các mô hình toán tương ứng có những dải giá trị khác 
nhau. Đối với máy cân bằng động, nhà chế tạo cố gắng thiết kế sao cho các ngoại lực tác động tới 
gối đỡ (từ động cơ điện và cơ cấu truyền động) là nhỏ nhất. Trên hình 1, máy cân bằng động B20 
IRD Balancing do hãng IRD (Hoa Kỳ) chế tạo, dùng dây cu-roa truyền chuyển động, lai rô to. Khi đó, 
lực mất cân bằng của bản thân rô to cần được cân bằng là nguồn tác động cơ bản nhất tới các vị trí 
đo rung động, nếu trạng thái kỹ thuật của máy cân bằng tốt. Khi gối đỡ của máy cân bằng có hư 
hỏng, đây là nguồn gây rung động bổ sung tới các tín hiệu rung đo được trong quá trình đo và cân 
bằng động rô to đặt trên máy. Đối với máy rô to tại hiện trường, ngoài nguồn gây rung cơ bản, 
thường gặp là mất cân bằng (tại động cơ: ví dụ tua-bin khí, tua-bin hơi nước, động cơ điện,... cũng 
như tại máy công tác: ví dụ máy phát điện, quạt hoặc máy nén khí ly tâm/hướng trục, chân vịt tàu 
thủy,...) còn có các nguồn gây rung khác từ cấu trúc của máy, phụ thuộc vào đặc điểm cấu tạo của 
bản thân máy rô to.  

Khi máy rô to dùng động cơ tuabin (khí, hơi nước) lai trực tiếp máy công tác dạng rô to (quạt, 
máy nén khí,...) không qua hộp truyền động, nguồn gây rung động bổ sung chính là các lực (mô 
men) tại hai đầu động cơ và máy công tác. Các lực này có thể là các lực quy đổi thủy khí động học, 
tác động theo chu kỳ hoạt động của động cơ, và nguồn cưỡng bức, gây rung sẽ có tần số là bội của 
số cánh tại mặt cắt máy công tác hoặc động cơ.  

Khi máy rô to dùng hộp số để truyền động lai máy công tác, bản thân hộp số có cơ cấu truyền 
động bánh răng. Nếu có sai số bước răng, hoặc dạng (profile) răng, khi các răng ăn khớp thể hiện 
rõ nét va đập qua phân tích phổ tần tín hiệu rung động máy [2]. Bản chất rung động trong trường 
hợp này rất phức tạp, cơ hệ va đập do các sai số và hư hỏng từ bánh răng, đồng thời độ cứng vùng 
răng ăn khớp là hàm số thay đổi theo thời gian. Khi đó cơ hệ sẽ trở thành hệ rung động phi tuyến, 
có hệ số biến thiên theo thời gian, không thể áp dụng nguyên lý xếp chồng. 

Khi dùng liên kết cứng (mặt bích) để liên kết hai đoạn trục của động cơ và máy công tác, xuất 
hiện khả năng không đồng trục và các nguyên nhân gây rung động sẽ được bổ sung từ trạng thái 
kỹ thuật chưa đảm bảo đồng trục trong máy rô to. 

Đối tượng nghiên cứu mô phỏng rung động sẽ được đề cập trong phạm vi bài báo được giới hạn 
cho lớp các máy rô to được nối trực tiếp 
giữa động cơ và máy công tác qua trục 
quay với giả thiết rô to tuyệt đối cứng, rô to 
và các cánh công tác được đặt trên hai gối 
đỡ theo phương ngang, thể hiện trên hình 
2. Đây cũng là lớp các máy rô to được ứng 
dụng rộng rãi trên tàu thủy, ví dụ tổ hợp 
tuabin - máy nén khí tăng áp trong động cơ 
diesel tàu thủy, tổ hợp máy nén khí - động 
cơ tuabin khí trong hệ động lực tuabin khí 
trên các tàu quân sự,... Việc nghiên cứu 
rung động cho lớp các máy rô to còn lại sẽ 
được đề cập trong các công trình khoa học 
sau này, vì chúng có nhiều tính chất phức 
tạp bổ sung thêm các nguồn lực cưỡng 
bức gây rung động, cũng như tạo thành cơ 
hệ rung động phi tuyến. 

2. Xây dựng mô hình toán rung động 
máy rô to có trục tuyệt đối cứng, đặt nằm ngang trên hai gối đỡ đàn hồi (hình 2) 

Trên hình 2 đưa ra sơ đồ nguyên lý - mô hình động lực rung động máy rô to đặt trên hai gối 
đỡ trái và phải (Left and Right Bearings), còn các gối đỡ này được đặt trên hai bệ đỡ (Pedestals, 
Bearing supports). Gối đỡ và bệ đỡ đều được mô hình hóa thành các cấu trúc đàn hồi - cản, với các 
hệ số đàn hồi C (N/m) và hệ số cản K (Ns/m) [3].  

2.1. Mô hình hóa lực cưỡng bức rung động quy đổi về gối đỡ trái và gối đỡ phải 

Lực cưỡng bức do các cánh công tác tại động cơ cũng như máy công tác sinh ra. Các lực 

này biến đổi theo chu kỳ công tác của máy, tần số là bội số của số cánh công tác. Giả thiết  (rad/s) 

 

Hình 2. Mô hình động lực học rung động máy rô to cứng   
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là vòng quay của trục rô to, Z1(2) - số cánh công tác tại mặt cắt 1 (2) thì lực cưỡng bức chiếu lên trục 

thẳng đứng 𝑃1(2)
𝑦 (𝑡) hoặc trục ngang 𝑃1(2)

𝑥 (𝑡) (vuông góc với đường tâm trục) được xác định: 

𝑃1(2)
𝑦 (𝑡) = 𝐴10(20)

𝑦
sin(. 𝑍1(2)𝑡 + 𝜃1(2)) (1.1) 

𝑃1(2)
𝑥 (𝑡) = 𝐴10(20)

𝑥 sin(. 𝑍1(2)𝑡 + 𝜃1(2)) (1.2) 

Trong đó: 

 𝐴10(20)
𝑦(𝑥)

 và 𝜃1(2) - biên độ và pha của lực cưỡng bức tại mặt cắt 1 (hoặc 2), các thành phần lực 

trên trục y hoặc trục x.  

Lực mất cân bằng tại một mặt phẳng nào đó cũng gây ra lực ly tâm, có độ lớn biên độ tỉ lệ 

thuận với mức độ mất cân bằng U = me và bình phương vận tốc quay 2, ở đó m và e - là khối 
lượng mất cân bằng (kg) và e (m) là khoảng cách đặt lệch tâm quay của khối lượng mất cân bằng. 

Véc tơ mất cân bằng (�⃗⃗� , 𝛼) được xác định theo vị trí góc lệch pha 𝛼 so với trục x. Như vậy, mất cân 

bằng quy đổi tại mặt phẳng 1 (hoặc 2), biểu diễn qua lực mất cân bằng: 

𝐹1(2)
𝑦 (𝑡) = 𝐹10(20) sin(. 𝑡 + 𝛼1(2)) (2.1) 

𝑃1(2)
𝑥 (𝑡) = 𝐹10(20)sin(. 𝑡 + 𝛼1(2)) (2.2) 

Trong đó: 

𝐹10(20)và 𝛼1(2)  - biên độ và pha của 

lực cưỡng bức do mất cân 
bằng quy đổi tại mặt cắt 1 
(hoặc 2). 

Lực tác động từ rô to có khối lượng 
tập trung tại một mặt phẳng nằm giữa hai 
gối đỡ trái và phải được thể hiện trên 
hình 3-a, còn khi có hai khối lượng tập 
trung trên hai mặt phẳng song song - 
hình 3-b. 

Lực tác động lên gối đỡ A và B từ 
sơ đồ phân bố lực (hình 3-a) xác định bởi 
phương trình (3.1), còn từ sơ đồ phân bố 
lực (hình 3-b) được xác định bởi phương 
trình (3.2): 

                                     {
𝐹𝐴 + 𝐹𝐵 = 𝐹
𝐹𝐴. 𝐿 = 𝐹. 𝐿2

    {
𝐹𝐴 = 𝐹𝐿2/𝐿
𝐹𝐵 = 𝐹𝐿1/𝐿

   (3.1) 

      {
𝐹𝐴 = [𝐹(𝐼)𝐿21 + 𝐹(𝐼𝐼)𝐿12]/𝐿

𝐹𝐵 = [𝐹(𝐼)𝐿11 + 𝐹(𝐼𝐼)𝐿22]/𝐿
   (3.2)  

Không làm mất tính tổng quát, chúng ta mô phỏng được ba thành phần lực quy đổi về các 
nhánh gối đỡ trái (A) và gối đỡ phải (B), đó là các thành phần điều hòa có tần số cưỡng bức tương 

ứng là , Z1 và Z2:  

𝐹𝐴(𝐵)
𝑦 (𝑡) = 𝐹𝐴(𝐵).1

𝑦
sin(. 𝑍1𝑡 + 𝜃1) + 𝐹𝐴(𝐵).2

𝑦
sin(. 𝑍2𝑡 + 𝜃2) + 𝐹𝐴(𝐵).𝑢

𝑦
sin(. 𝑡 + 𝛼) (4.1) 

 𝐹𝐴(𝐵)
𝑥 (𝑡) =   𝐹𝐴(𝐵).1

𝑥 cos(. 𝑍1𝑡 + 𝜃1) + 𝐹𝐴(𝐵).2
𝑥 cos(. 𝑍2𝑡 + 𝜃2) + 𝐹𝐴(𝐵).𝑢

𝑥 cos(. 𝑡 + 𝛼) (4.2) 

Trong các công thức (4.1, 4.2), chỉ số ‘u’ ký hiệu lực mất cân bằng (unbalance).  

2.2. Mô hình toán rung động quy đổi về gối đỡ trái và gối đỡ phải 

Áp dụng phương pháp Dalamber hoặc phương trình Lagrange loại II, chúng ta thu được mô 
hình toán viết cho hai nhánh gối đỡ bên trái (A) , gối phải (B), rung động thẳng theo trục ngang x:  

[
𝑚1𝐴�̈�1𝐴 + 𝐶1(𝑥1𝐴 − 𝑥2𝐴) +  𝑘1(�̇�1𝐴 − �̇�2𝐴)                              = 𝐹1𝐴(𝑡)

𝑚2𝐴�̈�2𝐴 − 𝐶1(𝑥1𝐴 − 𝑥2𝐴) −𝑘1(�̇�1𝐴 − �̇�2𝐴) + 𝐶2𝑥2𝐴+𝑘2�̇�2𝐴 = 0          
  (5.1) 

[
𝑚1𝐵�̈�1𝐵 + 𝐶1(𝑥1𝐵 − 𝑥2𝐵) + 𝑘1(�̇�1𝐵 − �̇�2𝐵)                              = 𝐹1𝐵(𝑡)

𝑚2𝐵�̈�2𝐵 − 𝐶1(𝑥1𝐵 − 𝑥2𝐵) −𝑘1(�̇�1𝐵 − �̇�2𝐵) + 𝐶2𝑥2𝐵+𝑘2�̇�2𝐵 = 0          
   (5.2) 

Hệ phương trình (5.1, 5.2) với các lực cưỡng bức 𝐹1𝐴 và 𝐹1𝐵 được xác định bởi công thức 
(4.2). Chỉ số ‘1’ biểu thị khối lượng quy đổi về vị trị của gối đỡ (bearings). 

 
Hình 3. Mô hình lực cưỡng bức quy đổi về các gối đỡ 
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Hệ phương trình (5.1, 5.2) là các hệ tuyến tính, chúng được giải độc lập nhau. Giả thiết đã 
biết ngoại lực cưỡng bức F1A(t) hoặc F1B(t) chúng ta giải được nghiệm dao động tại nhánh gối A (gối 
đỡ và bệ): XA = [x1A, x2A]T , cũng như nhánh gối B:  XB = [x1B, x2B]T .  

Ta viết véc tơ trạng thái dưới dạng chung:  X = [x1, x2]T. 

Hệ phương trình chung nhất viết dưới dạng ma trận cho hệ (5.1).  

                                   𝑀�̈� + 𝐶𝑋 + 𝐷�̇� = 𝐹(𝑡)  (6) 

Trong đó: ma trận khối lượng 𝑀; ma trận hệ số cứng 𝐶; ma trận hệ số cản D; 

                              𝑭(𝒕) - véc tơ lực cưỡng bức, 

       𝑀 = [
𝑚1𝐴 0
0 𝑚2𝐴

] ; 𝐶 = [
𝐶1 −𝐶1

−𝐶1 𝐶2 + 𝐶1
] 𝐷 = [

𝑘1 −𝑘1

−𝑘1 𝑘1 + 𝑘2
] ; 𝐹(𝑡) = [

𝐹1𝐴(𝑡)
0

] 

và tương tự cho hệ (5.2), chỉ thay đổi chỉ số A bằng chỉ số B. 

a. Dao động tự do   

Phương trình (6) có dạng: 𝑀�̈� + 𝐶𝑋 = 0.  

Tìm nghiệm tự do 𝑋 = 𝑋0. 𝑒
𝑗𝜆𝑡, với biên độ 𝑋0 phụ thuộc vào trạng thái ban đầu của cơ hệ, còn 

tần số riêng 𝜆 là nghiệm của phương trình: −𝑀𝜆2  + 𝐶 = 0. Từ đó véc tơ nghiệm 𝜆2 sẽ được biểu 
diễn qua phép tính: 𝜆2 = 𝑀−1𝐶 . Sử dụng MatLab sẽ cho nghiệm tự do qua 2 câu lệnh:  

                                p= poly(inv(M)*C)); r=roots(p).   

b. Dao động cưỡng bức   

Cơ hệ (6) tuyến tính, do đó chúng ta sử dụng nguyên lý xếp chồng. Tìm nghiệm dưới tác động 
của từng thành phần cưỡng bức điều hòa riêng biệt, nghiệm cuối cùng sẽ là tổng các nghiệm thành 
phần điều hòa. 

Xét điều hòa bậc k (k=1, Z1 hoặc Z2).  

Lực 𝐹1𝐴
𝑘 (t) =F1𝑘 cos(kt +

𝑘
) được biến đổi về dạng số phức bởi công thức Oiler. Bằng phép 

đặt: 𝜃𝑘  = 𝜔𝑘𝑡 + 𝜑𝑘; 𝜔𝑘= 𝑘𝜔; ,𝐹1𝑘
+ =𝐹1𝑘

− = 
𝐹1𝑘

2
= 𝑓1𝑘. 

     𝐹(𝑡) = [
𝐹1𝐴(𝑡)

0
]= 𝐹𝑘

+𝑒𝑗𝜃𝑘𝑡 + 𝐹𝑘
−𝑒−𝑗𝜃𝑘𝑡 = [

𝑓1𝑘

0
].𝑒𝑗𝜃𝑘𝑡 + [

𝑓1𝑘

0
].𝑒−𝑗𝜃𝑘𝑡   

Hệ (6) được viết dưới dạng:  

                              𝑀�̈� + 𝐶𝑋 + 𝐷�̇� = ∑ 𝐹𝑘
+𝑒𝑗𝜃𝑘𝑡 + 𝐹𝑘

−𝑒−𝑗𝜃𝑘𝑡𝑀
𝑘=1  (7)  

Theo nguyên lý xếp chồng, nghiệm của (7) được tìm dưới dạng: 

                               𝑋 = ∑ 𝑋𝑘𝑘 ;  𝑋𝑘 = 𝑋𝑘
+𝑒𝑗𝜃𝑘𝑡 + 𝑋𝑘

−𝑒−𝑗𝜃𝑘𝑡
 (8) 

Thay (8) vào (7) và đồng nhất các hệ số tương ứng 𝑒𝑗𝜃𝑘𝑡  và 𝑒−𝑗𝜃𝑘𝑡 

                                 (𝐶 − 𝜔𝑘
2𝑀 + 𝑗𝜔𝑘𝐷) 𝑋𝑘

+ =  𝐹𝑘
+ (9.1) 

                                 (𝐶 − 𝜔𝑘
2𝑀 − 𝑗𝜔𝑘𝐷) 𝑋𝑘

− = 𝐹𝑘
−    (9.2) 

Đăṭ ma trận mẫu số (𝑇𝑘) và ma trận mẫu số bù 𝑇𝑘
∗:  

 𝑇𝑘 =𝐶 − 𝜔𝑘
2𝑀 + 𝑗𝜔𝑘𝐷;  𝑇𝑘

∗= 𝐶 − 𝜔𝑘
2𝑀 − 𝑗𝜔𝑘𝐷,   

Ta thu được: 

𝑋𝑘
+ = [𝑇𝑘]

−1𝐹𝑘;  𝑋𝑘
− = [𝑇𝑘

∗]−1𝐹𝑘. (10) 

Gọi 𝑎𝑘
+ , 𝑏𝑘

+ là các cặp véc tơ phần thực và phần ảo của nghiệm 𝑋𝑘
+;  

𝑎𝑘
− , 𝑏𝑘

− là các cặp véc tơ phần thực và phần ảo của nghiệm 𝑋𝑘
−, 

nghiệm 𝑋𝑘 của hệ được thể hiện tại phương trình (11) dưới đây: 

𝑋𝑘 = 𝑅𝑥𝑘 + 𝑗 𝐼𝑥𝑘 ; (11.1) 

Trong đó: 

𝑅𝑥𝑘 = (𝑎𝑘
+ + 𝑎𝑘

−)𝑐𝑜𝑠𝑘 −  (𝑏𝑘
+ − 𝑏𝑘

−)𝑠𝑖𝑛𝑘  = 𝐴𝑥𝑘𝑐𝑜𝑠(𝑘
+ 𝛾𝑘)       

       𝐴𝑥𝑘 = √(𝑎𝑘
+ + 𝑎𝑘

−)2 + (𝑏𝑘
+ − 𝑏𝑘

−)2 ;  𝛾𝑘 = 𝑎𝑐𝑡𝑎𝑛
𝑏𝑘

+−𝑏𝑘
−

𝑎𝑘
++𝑎𝑘

−. (11.2)  

3. Mô phỏng rung động máy rô to   

Mô phỏng số thực hiện trong MATLAB, lập trình dưới dạng m.file.   

Trong mô phỏng, tập hợp các thông số đầu vào có thể thay đổi theo từng bài toán nghiên cứu. 
Đầu vào mô phỏng với các thông số: Khối lượng rô to (kg): MR => m1 = 0.5MR; Khối lượng bệ đỡ 
(kg) m2; Độ cứng gối đỡ (N/m) C1; Độ cứng bệ đỡ (N/m) C2; Hệ số cản (Ns/m) k1 và k2. 
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3.1. Dao động tự do của cơ hệ 

Ta thu được kết quả ghi trong bảng giá trị tần số riêng (dao động tự do của cơ hệ). 

Bảng 1. Kết quả tính nghiệm dao động tự do, cơ hệ hai bậc tự do 

3.2. Lực mất cân bằng quy đổi về gối đỡ trái và gối đỡ phải 

Với giả thiết rô to bị mất cân bằng tại hai mặt cắt 1 và 2 qua việc nhập khối lượng mất cân bằng 
mi, bán kính lệch tâm quay ei và góc lệch pha Phim (độ góc quay trục) được thể hiện trong bảng số 
2. Bằng phương pháp tính quy đổi về vị trí gối đỡ trái và phải, chúng ta thu được lực quy đổi tương 
đương, xác định bởi biên độ và pha tương ứng cho gối trái (Left) và gối phải (Right). Ta có bảng giá 
trị biên độ và pha của ngoại lực cưỡng bức điều hòa bậc 1, tương đương với lực mất cân bằng của 
cơ hệ (bảng số 2 ). 

Bảng 2. Kết quả tính lực cưỡng bức quy đổi về gối đỡ trái và phải 
 

 

Trong thực nghiệm số, chúng ta lựa chọn cấu hình rô to cứng đặt trên hai gối đỡ trái và phải. 
Phụ thuộc vào vị trí của các mặt phẳng chứa các khối lượng mất cân bằng nằm giữa hai gối đỡ 
(CF1), hoặc nằm ngoài chúng (CF2).   

3.3. Nghiệm dao động cưỡng bức thu được tại gối đỡ trái và gối đỡ phải 

Bảng 3. Kết quả tính rung động trên tuabin tăng áp dưới tác động của lực mất cân bằng 
 

Nhóm Tác giả đã nghiên cứu 2 trường hợp. Trường hợp 1: m1 = 50 kg và m2 =5 kg tương ứng 
với máy rô to cơ nhỏ (ví dụ tua bin khí xả) và trường hợp 2: m1 = 500 kg và m2 =5 kg, tương ứng 
máy rô to lớn (ví dụ động cơ tua bin khí tàu quân sự). Kết quả được chỉ ra trên bảng 3 và bảng 4 
tương ứng với các trường hợp nghiên cứu. 
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Bảng 4. Kết quả tính rung động trên động cơ tuabin khí khi rô to mất cân bằng 

 
3.4. Phân tích kết quả mô phỏng 

 Về dao động tự do. Tần số riêng thấp nhất có thể điều chỉnh nằm bên phải vùng tần số khai 
thác. Khi đó không xảy ra cộng hưởng do lực mất cân bằng sinh ra tại tần số riêng bậc 1. Việc điều 
chỉnh có thể áp dụng cho tua bin khí xả 
có khối lượng rô to tương đối nhỏ (m1) và 
độ cứng gối đỡ và bệ lớn. Đối với động 
cơ tua bin khí có khối lượng (m1) lớn tần 
số dao động riêng bậc 1 rơi vào vùng 
vòng quay khai thác. 

 Về dao động cưỡng bức do mất 
cân bằng gây nên. Khi cơ hệ xa vùng 
cộng hưởng, biên độ rung động đủ nhỏ. 
Ngược lại, đối với động cơ tua bin khí cỡ 
lớn, tại vòng quay cộng hưởng và gần 
cộng hưởng (tại bảng số 4, vòng quay 
trục khoảng 3380 rpm) biên độ rung động 
đạt các giá trị rất lớn, hình 4.  

4. Kết luận 

Kết quả mô phỏng số chứng minh 
khả năng xảy ra cộng hưởng đối với một 
số rô to tàu thủy cỡ lớn, còn đối rô to tàu thủy cỡ nhỏ, hiện tượng cộng hưởng thường không xảy 
ra. Kết quả mô phỏng số rung động rô to mất cân bằng ở chế độ cộng hưởng và gần cộng hưởng 
thu được có đặc tính biên độ - tần số tuân theo quy luật dao động cộng hưởng truyền thống mà 
chúng ta đã biết. Kết quả nghiên cứu mô hình và mô phỏng số giúp chúng ta triển khai mô phỏng 
giám sát rung động trên một số máy rô to tàu thủy được nghiên cứu trong bài báo.   
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Hình 4. Rung động cộng hưởng tại các gối đỡ và bệ đỡ  

 

 

 

 

 



CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2017 

 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải    Số 49 - 01/2017                                                        14 

TÍNH TOÁN MÔ PHỎNG TÁC ĐỘNG CỦA DÒNG CHẢY ĐẾN 

QUỸ ĐẠO CHUYỂN ĐỘNG TÀU THỦY TRÊN TUYẾN LUỒNG HẢI PHÒNG 

CALCULATION AND SIMULATION THE IMPACT OF TIDAL STREAMS 

TO MOTION ORBIT OF THE SHIP ON HAI PHONG CHANNEL 
 

LƯƠNG CÔNG NHỚ1, PHẠM KỲ QUANG1, VŨ VĂN DUY1, 
BÙI VĂN CƯỜNG1, NGUYỄN VĂN CANG2 

 1 Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 
2 Trường Đại học Giao thông Vận tải TP. Hồ Chí Minh 

Tóm tắt 

Bài báo xây dựng mô hình nghiên cứu, từ đó thiết lập quy trình tính toán mô phỏng tác động của 
dòng chảy đến quỹ đạo chuyển động của tàu thủy trên tuyến luồng Hải Phòng, đặc biệt khi tàu 
hành trình qua những khu vực tiềm ẩn nguy cơ tai nạn hàng hải. Nhóm tác giả đã sử dụng thông 
số mô hình nghiên cứu được đồng dạng theo tàu M/V TAN CANG FOUNDATION.   

Từ khóa: Dòng chảy, quỹ đạo chuyển động, tàu thủy, luồng Hải Phòng. 

Abstract 

This paper give the researching model, therefore the authors calculated the impact of tidal 
streams to the motion orbit of the ship on Haiphong channel, especially when ship navigates 
through the area potential risk of maritime accidents. The authors used the model congruent 
of M/V TANCANG FOUNDATION. 

Keywords: Tidal stream, motion orbit, ship, Haiphong channel. 

1. Đặt vấn đề 

Tuyến luồng Hải Phòng được thiết kế một chiều có ga tránh, với nhiều khu vực gặp nhau của 
các nhánh sông, nhiều đoạn rất hẹp, nhiều khúc quanh co, độ sâu hạn chế, bề ngang luồng chạy 
tàu hẹp, nông cạn cục bộ,… giới hạn tốc độ hành trình 8 hải lý/giờ và mật độ tàu thủy tập trung vào 
thời gian giờ nước lớn trong ngày. Đặc điểm khí tượng thủy văn diễn biến phức tạp, nhiều khu vực 
dòng chảy siết, tốc độ dòng chảy đạt 3,5 knots. Trung bình khoảng 45 vụ tai nạn hàng hải trong một 
năm (chủ yếu là va chạm hàng hải và mắc cạn) [4]. Nguyên nhân cơ bản dẫn đến các tai nạn hàng 
hải, một mặt, do thuyền trưởng hoặc hoa tiêu điều khiển tàu, mặt khác, do hiện tượng thuỷ triều và 
địa hình của luồng tạo ra dòng chảy siết, tác động lên tàu, làm cho tàu không đi đúng quỹ đạo cho 
trước của tuyến luồng. Trên tuyến luồng Hải Phòng có 4 khu vực tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn hàng 
hải (ký hiệu là khu vực I, II, III, IV) và được mô tả theo hình 1 [4].  

a) b) 

c) 
d) 

Hình 1. Các khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn hàng hải trên tuyến luồng Hải Phòng: 
a) Khu vực I; b) Khu vực II; c) Khu vực III; d) Khu vực IV. 
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Trong đó: Khu vực I là ngã ba, khu vực giao nhau của Sông Cấm và sông Ruột Lợn; khu vực 
II là ngã ba, khu vực giao nhau của Sông Cấm và sông Bạch Đằng; khu vực III là khu vực của Bạch 
Đằng, giao nhau của các tuyến luồng Sông Cấm, Nam Triệu, Cái Tráp và kênh Hà Nam của Sông 
Cấm; khu vực IV là khu vực giao nhau của kênh Hà Nam, kênh Cái Tráp và đường thủy nội địa đến 
Quảng Ninh (qua Cái Bầu).  

Trong 4 khu vực này, khu vực III xác suất tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn hàng hải lớn nhất, vì 
vậy tác giả lựa chọn và xây dựng mô hình nghiên cứu để tính toán mô phỏng ảnh hưởng của dòng 
chảy tới quĩ đạo chuyển động tàu thủy tại khu vực III, các khu vực còn lại quy trình tính toán mô 
phỏng tương tự. 

2. Mô hình nghiên cứu và quy trình nghiên cứu 

Trong nội dung bài báo này, tác giả ứng dụng công cụ CFD với gói phần mềm chuyên dụng 
Fluent - Ansys để triển khai tính toán mô phỏng cho mô hình bài toán trên mặt phẳng nằm ngang 
với 3 bậc tự do, đồng thời các thông số lấy đồng dạng theo M/V TAN CANG FOUNDATION, đây là 
tàu container, trọng tải đăng ký là 420 TUE, hoạt động chuyên tuyến Hải Phòng - Sài Gòn [1, 3, 5]. 
Mặt khác, kết hợp với thông số hình học của tuyến luồng Hải Phòng để xây dựng mô hình nghiên 
cứu cho khu vực III, được mô tả theo hình 2. Hơn nữa, tiến hành thực hiện xây dựng quy trình 
nghiên cứu theo sơ đồ hình 4 [2]. 

Hình 2. Mô hình nghiên cứu 

Đối với mô hình nghiên cứu: Đầu vào 1 
gồm vân tốc và hướng chuyển động thật của 
tàu thủy theo thời gian tương ứng với mỗi lệnh 
điều động tàu được đưa ra, với vận tốc và 
hướng dòng chảy V1. Đầu vào 2 gồm vận tốc 
và hướng dòng chảy V2, đầu ra 1 gồm vận tốc 
và hướng dòng chảy V3, đầu ra 2 là vận tốc và 
hướng dòng chảy V4. 

Hình 3. Quy trình nghiên cứu 
 

3. Phân tích kết quả tính toán mô phỏng 
Hình 4 mô tả kết quả tính toán mô phỏng mô hình tàu và lưới chia, được phóng to hình ảnh tàu 

thủy chuyển động trên tuyến luồng qua khu vực III, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn hàng hải [2]. Song song 
với sự chuyển động của tàu theo thời gian là hình ảnh lưới được chia tương ứng với thời gian đó. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Hình 4. Kết quả tính toán mô phỏng ảnh mô hình tàu và lưới chia 

Hình 5 đưa ra kết quả tính toán mô phỏng chuyển động của tàu thủy, xét trường hợp tàu 
chuyển động thẳng, với góc bẻ lái α = 00, tốc độ tàu Vt = 7,5 knots, tốc độ của dòng chảy tác động 
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là V1 = V2 = V3 = 2,5 knots. Kết quả nhận được hiển thị cụ thể quỹ đạo chuyển động của tàu thủy 
dưới tác dụng của dòng chảy tại các thời điểm khác nhau [2]. 

Tương tự, hình 6 mô tả kết quả tính toán mô phỏng chuyển động của tàu thủy khi thay đổi 
góc bẻ lái, xét trường hợp góc bẻ lái α = -50, tốc độ tàu Vt = 7,5 knots, tốc độ của dòng chảy tác động 
là V1 = V2 = V3 = 2,5 knots. Kết quả nhận được hiển thị cụ thể quỹ đạo chuyển động của tàu thủy 
dưới tác dụng của dòng chảy tại các thời điểm khác nhau [2]. 

Hình 5. Kết quả tính toán mô phỏng quỹ đạo chuyển động của tàu thủy và vận tốc dòng chảy tương tác 
với tàu thủy tại các thời điểm khác nhau ti (i = 1 ÷ 4), Vhải lưu = 2,5 knots,  
khi góc bẻ lái α0 = 00: a) t1 = 0,5s; b) t2 = 2,5s; c) t3 = 6,5s; d) t4 = 9,5s 

 
Hình 6. Kết quả tính toán mô phỏng quỹ đạo chuyển động của tàu thủy và véc tơ vận tốc dòng chảy 

tương tác với tàu thủy tại các thời điểm khác nhau ti (i = 1 ÷ 4), khi góc bẻ lái α0 = -50: a) t1 = 0,5s;  
b) t2 = 2,5s; c) t3 = 5,75s; d) t4 = 8,5s 
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Hình 7 mô tả kết quả tính toán mô phỏng trường phân bố vận tốc dòng chảy tại thời điểm cần 
xét [2]. Từ kết quả tính toán được cho thấy, với quy trình nghiên cứu được xây dựng, hoàn toàn 
khảo sát được quĩ đạo chuyển động của tàu thủy cũng như ảnh hưởng của dòng chảy, khi thay đổi 
trị số và phương chiều của dòng chảy.  

 

Hình 7. Kết quả tính toán mô phỏng trường phân bố vận tốc quanh tàu thủy tại vị trí khảo sát 
 

4. Kết luận 

Bài báo đã phân tích những khu vực tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn hàng hải trên tuyến luồng 
Hải Phòng và xây dựng mô hình và quy trình nghiên cứu tương ứng. Đồng thời ứng dụng CFD với 
chương trình Fluent - Ansys để tính toán mô phỏng cho mô hình bài toán đặt ra, khi xét đến ảnh 
hưởng của dòng chảy tới quĩ đạo chuyển động tàu thủy trên tuyến luồng. Các kết quả được tính 
toán mô phỏng cụ thể cho mô hình đồng dạng với tàu M/V TAN CANG FOUNDATION và thông số 
hình học theo tuyến luồng Hải Phòng để minh chứng. 

Trên cơ sở này, có thể tính toán mô phỏng về những nguy cơ mất an toàn hàng hải liên quan 
đến ảnh hưởng của dòng chảy đối với các tuyến luồng hàng hải khác trong nước, hơn nữa đưa ra 
những cảnh báo cần thiết cho hoa tiêu, thuyền trưởng điều khiển tàu hành trình trong luồng, góp 
phần đảm bảo an toàn hàng hải. 
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XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN  

BỘ TRUYỀN ĐỘNG ĐAI HÌNH THANG BẰNG PHÀN MỀM DELPHI 

DEVELOPING A DELPHI-BASED PROGRAM  

TO COMPUTE THE V-BELT DRIVE SYSTEM  
ĐÀO NGỌC BIÊN 

Viện Cơ khí, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 

Tóm tắt 

Bài báo giới thiệu việc xây dựng chương trình tính toán bộ truyền động đai hình thang bằng phần 
mềm Delphi. Chương trình cho phép thực hiện tính toán và tra nội suy các bảng số liệu một cách 
tự động, cho kết quả nhanh chóng, chính xác, giảm được thời gian, công sức, tránh những sai 
sót, nhầm lẫn, tạo cơ sở cho việc tự động hóa và nâng cao hiệu quả thiết kế bộ truyền.   

Từ khóa: Bộ truyền động đai hình thang, chương trình, phần mềm Delphi. 

Abstract 

This paper presents the development of a program to compute the V-belt drive system using the 
software Delphi. The program allows us to compute and interpolate necessary data automatically. 
It gives results quickly and accurately, and also enables us to avoid errors and confusion. 
This work creates the basis for the automation and improves the efficiency of the V-belt drive 
system design. 

Keywords: V-belt drive system, program, software Delphi. 

1. Đặt vấn đề 

Bộ truyền động đai hình thang được dùng phổ biến do có những ưu điểm nổi bật so với đai 
dẹt (khả năng tải cao hơn, làm việc êm hơn). Tính toán bộ truyền động đai hình thang là công việc 
thường gặp trong thực tiễn sản xuất cũng như trong công tác giảng dạy và học tập. Khi tính toán, 
cần thực hiện một khối lượng công việc lớn và đặc biệt cần nhiều lần tra, nội suy các bảng để lấy số 
liệu tính toán; 

Hiện nay, bộ truyền động đai được tính toán theo phương pháp thủ công và tính bằng các 
phần mềm cơ khí thông dụng, trong đó ưu việt hơn cả là phần mềm Autodesk Inventor. 

Tính theo phương pháp thủ công không những mất nhiều thời gian, công sức, mà còn có thể 
sai sót, nhầm lẫn và đặc biệt bất tiện vì luôn phải mang theo tài liệu tra cứu. 

Ưu điểm của việc tính toán bằng phần mềm Inventor là trực quan, chính xác, cho kết quả 
nhanh chóng dưới dạng số và mô hình. Tuy nhiên, phần mềm này chỉ cho phép tính toán theo các 
tiêu chuẩn ANSI (tiêu chuẩn Mỹ) và tiêu chuẩn DIN (tiêu chuẩn Đức) mà không có TCVN (tiêu chuẩn 
Việt Nam), vì vậy khi tính toán cần chọn loại tiết diện đai theo các tiêu chuẩn trên có các thông số 
gần giống với TCVN. Như vậy các thông số của tiết diện đai bị sai lệch dẫn đến các thông số cơ bản 
khác (như đường kính các bánh đai, khoảng cách trục, chiều dài đai,…) cũng bị sai lệch so với 
TCVN. Điều này làm hạn chế tính ứng dụng của phần mềm này ở nước ta. 

Bài báo này trình bày việc tính toán bộ truyền động đai bằng cách xây dựng chương trình tính 
toán bằng phần mềm Delphi dựa trên cơ sở phương pháp tính toán truyền thống theo TCVN. 

2. Trình tự tính toán bộ truyền động đai hình thang 

 Lý thuyết tính toán bộ truyền động đai hình thang đã được trình bày rất chi tiết và cụ thể trong 
các tài liệu [1-3, 5-7]. Ở đây chỉ trình bày các bước tính toán cơ bản, làm cơ sở cho việc lập trình 
xây dựng chương trình tính toán bằng phần mềm Delphi. 

Trình tự tính toán bộ truyền động đai hình thang gồm: 

Chọn loại đai và tiết diện đai 

Loại đai được chọn theo vận tốc vòng v. Nếu v  25 m/s, chọn đai hình thang thường; nếu v > 25 
m/s, chọn đai hình thang hẹp; 

Loại tiết diện đai được chọn theo công suất trên trục dẫn P1 và số vòng quay trên trục dẫn n1; 

Xác định đường kính các bánh đai 

Đường kính tính toán d1 chọn theo loại tiết diện đai, đường kính d2 xác định theo (4.13) [1]: 

  2 1 1®d u d ,     (2.1) 

uđ - tỷ số truyền;  - hệ số trượt. 

Xác định sơ bộ khoảng cách trục 
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Khoảng cách trục sơ bộ xác định theo bảng 4.15 [1], dựa vào tỷ số truyền thực tế uđtt. Từ tỷ 
số truyền uđtt, tra bảng 4.15 [1] để tìm tỷ số asb/d2, từ đó tính được asb. 

Tính chiều dài đai 

Tính theo công thức (4.17) [1]: 

       
2

1 2 2 12 2 4sb sbl a d d / d d / a .    (2.2) 

Chiều dài đai tính được cần lấy theo tiêu chuẩn, sau đó kiểm tra về tuổi thọ của đai theo số 
vòng chạy trong 1 giây:  

i = v/l  [imax],      (2.3) 

v - vận tốc vòng; [imax] - số vòng chạy cho phép lớn nhất trong 1 giây. 

Tính chính xác khoảng cách trục 

Sau khi chọn chiều dài đai l theo tiêu chuẩn, khoảng cách trục a được tính chính xác lại theo 
công thức (4.18) [1]: 

              
2 2

2 1 2 2 12 81a 0,125{ 2l- d d l d d d d   }.  (2.4) 

Xác định góc ôm trên bánh dẫn 

Theo công thức  (4.19) [1]: 

   0 0
1 2 1180 57(d d ) / a.      (2.5) 

Xác định số dây đai cần thiết 

Theo công thức (4.20) [1]: 

 
1 ®

0 a u l z

P K
z = ,

P C C C C
      (2.6) 

P1 - công suất trên trục bánh đai chủ động, kW; 

[P0] - công suất cho phép, kW, của bộ truyền tiêu chuẩn (số dây đai z = 1, chiều dài l0, tỉ số 
truyền u = 1, tải trọng tĩnh); Kđ - hệ số tải trọng động; Cα - hệ số xét đến ảnh hưởng của góc ôm α1; 
Cl - hệ số xét đến ảnh hưởng của chiều dài đai; Cu - hệ số xét đến ảnh hưởng của tỉ số truyền; Cz - 
hệ số xét đến ảnh hưởng của sự phân bố không đều tải trọng cho các dây đai. 

Số dây đai z lấy giá trị nguyên và không quá lớn ( 6) vì z càng lớn phân bố tải trọng càng không đều. 

3. Xây xây dựng chương trình tính toán bộ truyền động đai hình thang 

3.1. Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình Delphi và phần mềm Delphi 

Ngôn ngữ lập trình Delphi là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, được phát triển dựa trên 
ngôn ngữ Pascal. Đây là ngôn ngữ lập trình có cấu trúc logic, chặt chẽ, rất phù hợp với việc xây 
dựng chương trình để giải các bài toán kỹ thuật. Phần mềm Delphi cho phép xây dựng các chương 
trình bằng ngôn ngữ lập trình Delphi. 

Để xây dựng các chương trình, chỉ cần chọn các đối tượng phù hợp của Delphi, đặt chúng 
lên biểu mẫu tính toán (Form), sau đó viết mã lệnh cho chúng. Khi sử dụng, người dùng sẽ tương 
tác với các đối tượng đã được viết các mã lệnh để có kết quả tính toán. 

3.2. Xây dựng chương trình 

Chương trình tính toán bộ truyền động đai hình thang được xây dựng dựa theo trình tự tính 
toán ở mục 2 của bài báo này. Giao diện chương trình được trình bày trên hình 1. 

Chương trình gồm 5 phần chính: 

- Phần nhập dữ liệu ban đầu: 

Các dữ liệu ban đầu để tính toán bộ truyền động đai là: Công suất trục dẫn P1, số vòng quay 
trục dẫn n1, tỷ số truyền u và hệ số tải trọng động Kđ. Để nhập các số liệu ban đầu này ta dùng đối 
tượng Ô văn bản (EditBox), kết hợp với đối tượng nút nhấn (Button) của Delphi; 

- Chọn loại đai và tiết diện đai: 

Loại đai có thể là đai hình thang thường hoặc đai hình thang hẹp được chọn dựa theo vận tốc 
vòng v của bộ truyền. Loại tiết diện đai gồm A, B, C, D và E [5] được chọn dựa theo công suất P1, 
số vòng quay n1 của trục dẫn và hình vẽ 4.2 [1]. Để chọn loại đai dùng đối tượng Danh sách xổ 
xuống (ComboBox), để chọn loại tiết diện đai theo hình vẽ, sử dụng đối tượng Hình ảnh (Image), 
còn để xác định các thông số hình học của tiết diện đai đã chọn, sử dụng đối tượng ComboBox của 
Delphi; 
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- Tính toán các thông số cơ bản của bộ truyền: 

Các thông số cơ bản cần tính toán là: Đường kính bánh dẫn d1; đường kính bánh bị dẫn d2; 

khoảng cách trục sơ bộ asb; chiều dài đai l; khoảng cách trục chính xác a; góc ôm trên bánh dẫn 1; 
số dây đai z; chiều rộng bánh đai B; đường kính ngoài các bánh đai da1, da2 và lực tác dụng lên trục 
bánh đai Fr. Việc tính toán các thông số này bao gồm cả việc tra nội suy các bảng số liệu tính toán 
(Ví dụ: Tra bảng đường kính tiêu chuẩn các bánh đai d1, d2; tra bảng chiều dài đai tiêu chuẩn I; tra 
bảng tìm công suất cho phép đối với 1 đai [P0] theo loại tiết diện đai, đường kính bánh đai d1 và vận 
tốc vòng của bộ truyền,...). Để tra bảng và nội suy tự động, trước hết cần dùng các mảng (1 chiều 
hoặc 2 chiều) để biểu diễn các ô của bảng cần ghi, sau đó ghi các mảng này dưới dạng file đuôi txt. 
Tiếp theo, đọc các file đuôi txt này, chuyển thành các mảng và thực hiện phép nội suy trên các phần 
tử của mảng. Để thực hiện việc tính toán các thông số cơ bản của bộ truyền, ta sử dụng đối tượng 
Button của Delphi; 

- Phần các lựa chọn: 

Gồm các lựa chọn Ghi kết quả và Thoát chương trình, đều được thực hiện nhờ sử dụng đối 
tượng Button của Delphi; 

- Phần kết quả tính toán: 

Phần này dùng để hiển thị kết quả tính toán theo trình tự tính toán. Để hiển thị kết quả tính 
toán ta sử dụng đối tượng Memo của Delphi. 

 

Hình 1. Giao diện chương trình tính toán bộ truyền động đai hình thang 

3.3. Sử dụng Chương trình 

Chương trình được thực hiện lần lượt theo đúng trình tự tính toán. Người dùng chỉ việc nhập 
các số liệu yêu cầu vào Editbox, sau đó nhấn các Button tương ứng hoặc lựa chọn các tùy chọn 
trong các ComboBox là kết quả tương ứng sẽ được hiển thị trong Memo kết quả, ngay trên giao 
diện của chương trình. Sau khi tính toán, có thể ghi lại kết quả dưới dạng file văn bản bằng cách 
nhấn nút Ghi kết quả. 

Để minh họa cho việc sử dụng chương trình, ta dùng nó để tính toán cho một ví dụ cụ thể. 

Ví dụ: Tính toán bộ truyền động đai hình thang với các số liệu cho trước sau: công suất trục 
dẫn P1 = 11,118 kW; tần số quay trục dẫn n1 = 1450 vg/ph; tỷ số truyền u = 3,296. 

Sử dụng chương trình đã xây dựng được để tính toán (hình 3.1). Kết quả thu được như sau 
(Kết quả được ghi lại trực tiếp từ chương trình): 
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Dữ liệu nhập ban đầu là: 

Công suất trục dẫn P1 = Pct = 11,118 kW; 

Tần số quay trục dẫn n1 = 1450 vg/ph; 

Hệ số trượt  = 0,02; 

Tỷ số truyền u = 3,296; 

Hệ số tải trọng động Kđ = 1,35; 

Loại đai được chọn: Đai hình thang thường. 

Loại tiết diện đai: B. 

Các kích thước của tiết diện đai là: bt = 14 mm; b = 17 mm; h = 10,5 mm; y0 = 4,0 mm. 

Diện tích tiết diện đai là: A1 = 138 mm2; 

Đường kính bánh đai nhỏ trong khoảng: d1 = 140...280 mm; 

Chiều dài giới hạn của đai: l = 800...6300 mm; 

Đường kính bánh đai nhỏ tính được là d1_tính = 168 mm; 

Đường kính bánh đai nhỏ chọn theo tiêu chuẩn d1 = 180 mm;  

Vận tốc vòng của bô truyền động đai i = 13,668 m/s; 

Thỏa mãn điều kiện về vận tốc vòng của đai. Loại đai đã chọn là phù hợp! 

Đường kính bánh đai lớn tính được d2_tính = 581,41 mm; 

Đường kính bánh đai lớn chọn theo tiêu chuẩn là d2 = 560 mm; 

Tỷ số truyền thực tế của bộ truyền động đai udtt = 3,175; 

Sai lệch tỷ số truyền uđ = 0,037; 

Thỏa mãn điều kiện về sai lệch tỷ số truyền; 

Tỷ số a/d2 = 0,991; 

Khoảng cách trục sơ bộ: asb = 555,1 mm; 

Trị số: 0,55(d1+d2)+h = 417,5 mm; 

Trị số: 2(d1+d2) = 1480 mm; 

Thỏa mãn điều kiện về khoảng cách trục sơ bộ!  

Chiều dài đai tính được: l_tính = 2337,773 mm; 

Chiều dài đai chọn theo tiêu chuẩn l = 2360 mm; 

Số vòng chạy của đai trong một giây i = 5,792; 

Thỏa mãn điều kiện về tuổi thọ của đai!  

Khoảng cách trục tính chính xác lại là: a = 566,89 mm; 

Thỏa mãn điều kiện về khoảng cách trục!  

Góc ôm trên bánh dẫn: 1 = 141,7920;  

Thỏa mãn điều kiện về góc ôm!  

Hệ số ảnh hưởng của góc ôm C = 0,895; 

Hệ số ảnh hưởng của chiều dài đai Cl = 1,0107; 

Hệ số ảnh hưởng của tỷ số truyền Cu = 1,14; 

Số dây đai z’ = 3; 

Hệ số ảnh hưởng của số dây đai Cz = 0,95; 

Công suất cho phép của 1 đai: [Po] = 4,2823, kW 

Hệ số tải trọng động: Kđ = 1,35; 

Số dây đai tính được z_tính = 3,576 cái; 

Số dây đai được chọn là z = 4 cái;  

Chiều rộng các bánh đai B = 82 mm; 

Đường kính ngoài bánh đai nhỏ da1 = 188,4 mm; 

Đường kính ngoài bánh đai lớn da2 = 568,4 mm;  

Lực tác dụng lên trục bánh đai Fr = 1251,908 N. 

Kết quả thu được phù hợp với kết quả tính toán theo phương pháp thủ công, điều này minh 
chứng cho tính chính xác của chương trình. Việc tính toán bằng chương trình cho kết quả chính 



CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2017 

 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải    Số 49 - 01/2017                                                        22 

xác, nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và công sức, đồng thời tránh được những sai sót nhầm lẫn 
trong quá trình tính toán. 

4. Kết luận 

Bài báo đã giải quyết được những vấn đề sau: 

- Xây dựng được chương trình tính toán bộ truyền động đai hình thang bằng phần mềm Delphi. 

- Chương trình cho phép thực hiện tính toán và tra bảng, nội suy các số liệu tính toán một cách tự 
động. Kết quả thu được chính xác, nhanh chóng, giảm thời gian công sức tính toán, tránh được những 
sai sót, nhầm lẫn, do đó hiệu quả tính toán cao hơn nhiều so với phương pháp thủ công truyền thống. 

- Các số liệu tính toán được nhập vào chương trình theo trình tự tính toán, do đó người dùng 
có thể hiểu được nội dung tính toán. Vì vậy, chương trình có thể được sử dụng không những trên 
thực tiễn tính toán bộ truyền động đai hình thang, mà còn có thể sử dụng rất hiệu quả trong công 
tác giảng dạy và học tập. 
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GIẢI PHÁP ĐỒNG BỘ TÍN HIỆU ĐỊNH VỊ TRONG BỘ THU GPS DỰA TRÊN 
CÔNG NGHỆ VÔ TUYẾN ĐIỀU KHIỂN BẰNG PHẦN MỀM 

AN EFFICIENT METHOD OF SIGNAL SYNCHRONIZATION IN GPS 
RECEIVERS BASED ON SOFTWARE DEFINED RADIO 

 

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

 

Tóm tắt 

Các hệ thống định vị sử dụng vệ tinh (GNSS) đang trong quá trình hiện đại hóa và triển khai mới. 
Các bộ thu định vị cũng cần được thiết kế mới có bổ sung thêm các kỹ thuật xử lý tín hiệu tiên 
tiến. Bài báo này sẽ phân tích bộ thu GPS dựa trên công nghệ vô tuyến điều khiển bằng phần 
mềm (SDR). Với ưu điểm có thể cấu hình lại dễ dàng, cấu trúc này cho phép việc phát triển và 
đánh giá các bộ thu định vị được thuận lợi, giảm đáng kể chi phí. Bộ thu GPS này được triển 
khai trên nền tảng Matlab, có khả năng xử lý với cả tín hiệu GPS thật và tín hiệu GPS giả lập. 

Từ khóa: Bộ thu mềm, SDR, GNSS, đồng bộ tín hiệu định vị, GPS. 

Abstract 

Global Navigation Satellite Systems (GNSS) are in the progress of moderization or installation. 
For more efficient performance, it is necessary to introduce new signal processing methods to 
GNSS receiver. In this paper, the structure of GPS receiver, based on Software Defined Radio 
(SDR) is anlysized. Due to the advantage of easily reconfigurable, the software receiver is 
suitable to develop and assesment a novel receiver structure, including reducing the cost. The 
proposed GPS receiver is implemented in Matlab and is capable of performing on both real 
navigation signal as well as simulated one.  

Keywords: Software receiver, SDR, GNSS, navigation signal synchronization, GPS. 
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1. Mở đầu 

Các hệ thống định vị sử dụng vệ tinh (GNSS: Global Navigation Satellite System) như GPS 
của Mỹ, Galileo của Liên minh Châu Âu, Bắc Đẩu của Trung Quốc đang không ngừng được cải tiến 
và nâng cấp. Việc hiện đại hóa các hệ thống GNSS bổ sung nhiều tín hiệu định vị mới bên cạnh tín 
hiệu định vị duy nhất hiện nay (GPS L1 C/A). Các tín hiệu định vị mới nâng cao chất lượng của dịch 
vụ được cung cấp tới các bộ thu GNSS với các ưu điểm: ổn định, liên tục, chính xác. Tuy nhiên, để 
hoạt động hiệu quả với các tín hiệu định vị mới, các bộ thu GNSS cũng phải sử dụng các kỹ thuật 
xử lý tín hiệu tiên tiến, bên cạnh cấu hình bộ thu thay đổi và phức tạp hơn. Tuy nhiên, trong khi 
firmware của bộ thu GNSS có thể được nâng cấp để thích ứng với các tín hiệu định vị mới, những 
ràng buộc, giới hạn của phần cứng bộ thu GNSS đã làm hạn chế hiệu quả hoạt động của các bộ 
thu. Do đó, giải pháp sử dụng cấu trúc phần mềm thay cho phần cứng đã và đang được nghiên cứu 
và triển khai tương đối rộng rãi [1, 2]. Công nghệ vô tuyến điều khiển bằng phần mềm (SDR - 
Software Defined Radio) triển khai thay thế các cấu trúc phần cứng ở trong các thiết bị vô tuyến 
bằng cấu trúc phần mềm chạy trên các bộ xử lý số. Giải pháp SDR cho phép triển khai các cấu trúc 
có thể cấu hình lại khi cần thiết, đặc biệt thích hợp trong quá trình thiết kế, phát triển hệ thống [3].  

Bài báo này trình bày giải pháp thực hiện bộ thu GNSS có khả năng thu được tín hiệu GPS 
và tín hiệu Galileo, trong đó tập trung vào quá trình đồng bộ tín hiệu định vị, bao gồm khai phá (signal 
acquisition) và bám (signal tracking) tín hiệu định vị.  

Cấu trúc của bài báo: sau phần mở đầu; phần 2 phân tích cấu trúc của bộ thu GNSS dựa trên 
công nghệ SDR (gọi tắt là bộ thu mềm GNSS); phần 3 giới thiệu cấu trúc khối khai phá và bám tín 
hiệu của bộ thu mềm GNSS; phần 4 mô phỏng và phân tích các kết quả nhận được khi khối khai 
phá và bám tín hiệu hoạt động với tín hiệu GPS L1 C/A được thu và lưu trữ; cuối cùng, một số kết 
luận sẽ được nêu lên và đề xuất hướng phát triển trong tương lai. 

2. Bộ thu mềm GNSS 

2.1. Cấu trúc bộ thu GNSS 

Hiện nay, các bộ thu GNSS dân sự chủ yếu thu tín hiệu GPS L1 C/A của hệ thống GPS do 
duy nhất tín hiệu này được phát quảng bá, miễn phí và vùng phủ lớn. Cấu trúc phổ biến của bộ thu 
GPS như vậy được minh họa ở hình 1 [4].  

Như minh họa ở hình 1, tín hiệu định vị cao tần (L1=1575,42MHz) sau quá trình xử lý cao tần 
sẽ được hạ tần xuống tần số trung tần (tần số IF). Quá trình số hóa tín hiệu IF được thực hiện bởi 
bộ ADC để chuyển tín hiệu số đến chip ASIC thực hiện xử lý số tốc độ cao quá trình khai phá tín 
hiệu nhằm xác định vệ tinh trong tầm “nhìn thấy” của bộ thu. Tiếp đến, sau khi đã xác định các thông 
số sơ bộ của vệ tinh GPS, bộ thu tiếp tục thực hiện quá trình bám tín hiệu và giải điều chế tín hiệu. 
Quá trình này được thực hiện ở băng gốc. Toàn bộ các quá trình xử lý tín hiệu trên đều được thực 
hiện trên chip ASIC hay thực hiện trên phần cứng. Dữ liệu sau giải điều chế được chuyển đến vi xử 
lý thực hiện quá trình tính toán PVT (Position, Velociy, Time) nhằm xác định các thông số của bản 
tin định vị liên quan đến bộ thu. Như vậy quá trình tính toán PVT được thực hiện trên nền tảng phần 
mềm. Rõ ràng, cấu trúc bộ thu GPS truyền thống này, các cấu trúc xử lý tín hiệu đối với tín hiệu định 
vị sau bộ ADC đến trước khối giải điều chế không thể thay đổi được dễ dàng. Do đó, hoạt động của 
bộ thu sẽ bị giới hạn khi các tín hiệu định vị mới được cung cấp hoặc khó khăn trong việc triển khai 
các giải pháp xử lý tín hiệu định vị mới cho bộ thu trong một số ứng dụng.  
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Hình 1. Cấu trúc bộ thu GPS truyền thống sử dụng chip ASIC  

2.2. Giải pháp bộ thu mềm GNSS 

Để giải quyết các hạn chế của bộ thu GPS truyền thống, đồng thời tạo sự linh hoạt cho bộ 
thu, đặc biệt trong quá trình nghiên cứu và phát triển các cấu trúc bộ thu GPS tiên tiến, giải pháp bộ 
thu mềm GPS sẽ mềm hóa hầu hết các quá trình xử lý tín hiệu vốn được cố định trước đó như minh 
họa ở hình 2 [5].  
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Hình 2. Cấu trúc bộ thu mềm GPS 

Trong cấu trúc bộ thu GPS mềm, toàn bộ các quá trình xử lý tín hiệu sau bộ ADC sẽ đều được 
thực hiện trên nền tảng phần mềm như FPGA (Field Programable Gate Array), DSP (Digital Signal 
Processing) hoặc vi xử lý (microprocessor). Cấu trúc mềm này có thể được triển khai trên máy tính 
cá nhân (PC) và thực hiện xử lý tín hiệu thời gian thực (real - time) đối với tín hiệu được đưa ra từ 
khối ADC ở phần cứng. So với cấu trúc dựa trên phần cứng,trong bộ thu mềm GPS, các khối xử lý 
tín hiệu có sự khác biệt.  
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Hình 3. Cấu trúc khối khai phá tín hiệu trong bộ thu mềm (trái) và bộ thu truyền thống (phải) 

Quá trình khai phá tín hiệu ước lượng sơ bộ các thông số của tín hiệu định vị thu được nhằm 
xác định vệ tinh nào nằm trong tầm “nhìn thấy” của bộ thu, các thông số này bao gồm độ trễ mã giả 
ngẫu nhiên (PRN: Preudo-Random Noise) và độ dịch tần Doppler. Về mặt năng lực tính toán, rõ 
ràng các bộ thu cứng sử dụng chip ASIC thực hiện chức năng chuyên biệt với tốc độ xử lý nhanh 
hơn nhiều so với cấu trúc phần mềm. Tuy nhiên, với những thuật toán phức tạp, việc thực hiện trên 
phần cứng sẽ trở nên khó khăn và đắt đỏ. Khi đó, giải pháp thực hiện trên cấu trúc mềm sẽ dễ dàng 
và hiệu quả. Vì vậy, trong bộ thu mềm GPS, quá trình khai phá tín hiệu sử dụng kỹ thuật FFT (Fast 
Fourier Transform) để xử lý tín hiệu trong miền tần số (tìm kiếm song song) thay cho miền thời gian 
(tìm kiếm nối tiếp) như minh họa ở hình 3. Giải pháp sử dụng FFT có cấu trúc phức tạp hơn nhưng 
điều đó không là trở ngại khi được phát triển dựa trên phần mềm. Bù lại, số lượng phép toán cần 
xử lý trong giải pháp FFT giảm đáng kể đã rút ngắn thời gian xử lý khi tốc độ xử lý trên phần mềm 
kém hơn nhiều so với trên phần cứng chuyên biệt ASIC. 

3. Cấu trúc triển khai bộ thu mềm GPS trên nền tảng Matlab 

Để thực hiện xử lý tín hiệu cho bộ thu GPS, tín hiệu GPS được thu nhận và được xử lý bởi khối 
đầu cuối RF (RF Frontend). Tín hiệu sau ADC ở lối ra của RF Frontend có các thông số quan trọng: 

- Tần số lấy mẫu: 38,192MHz; 

- Tần số trung tần IF: 9,548MHz. 

Sơ đồ thuật toán thực hiện các quá trình xử lý tín hiệu trong bộ thu được mô tả ở hình 4. 
Trong trường hợp này, để thuận tiện cho quá trình nghiên cứu, khối RF Frontend được cho thu nhận 
tín hiệu định vị trong một khoảng thời gian khoảng 1s, sau đó tín hiệu ở lối ra từ khối ADC của RF 
Frontend được đưa qua cổng USB của máy tính để lưu giữ lại ở dạng file. Trong quá trình hoạt động 
sau đó, bộ thu mềm GPS đọc file dữ liệu để thực hiện các quá trình xử lý tín hiệu. 
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Hình 4. Lưu đồ thực hiện xử lý trong bộ thu mềm GPS 
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3.1. Khối khai phá tín hiệu 

Lưu đồ thuật toán của quá trình khai phá tín hiệu được minh họa ở hình 5. Khối khai phá tín 
hiệu sử dụng giải pháp FFT để xác định các vệ tinh nào nằm trong tầm “nhìn thấy” của bộ thu (tín 
hiệu có giá trị công suất hàm tương quan với tín hiệu tạo ra ở bộ thu lớn hơn ngưỡng được thiết 
lập).  
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Hình 5. Lưu đồ khai phá tín hiệu GPS 
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Đúng

Sai

Đúng

Sai
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Hình 6. Lưu đồ bám tín hiệu GPS 

3.2. Khối bám tín hiệu 

Sau khi bộ thu GPS xác định được sơ bộ các thông số của tín hiệu định vị (pha sóng mang, 
đỗ trễ mã PRN) cũng như xác định được vệ tinh nào nằm trong tầm “nhìn thấy” của bộ thu, các 
thông số này tiếp tục được tinh chỉnh và ước lượng chính xác nhờ quá trình bám tín hiệu. Lưu đồ 
thuật toán bám tín hiệu được minh họa ở hình 6.  

Quá trình bám tín hiệu được thực hiện nhờ các mạch vòng như PLL (Phase Lock Loop) cho bám 
pha sóng mang, DLL (Delay Lock Loop) cho bám độ trễ mã PRN. Trong cấu trúc bộ thu mềm GPS, mạch 
vòng Costas sẽ được sử dụng để bám pha sóng mang nhằm loại bỏ ảnh hưởng của sự đảo pha xảy ra 
khi chuyển trạng thái của bit dữ liệu trong bản tin định vị. Đối với DLL, trong các cấu trúc truyền thống 
của bộ thu GPS, ba (03) bản sao của mã PRN được gọi là Sớm (Early), Trễ (Late) và Đúng (Prompt) 
được tạo ra ở bộ thu, với độ lệch giữa bản sao Sớm và Muộn là 0,1chip. Bên cạnh đó, đầu ra của bộ so 
sánh quyết định sai lệch sẽ là loại EMLP (Early Minus Late Power) được xác định:  

   2 2 2 2

DLL E E L LD I Q I Q      (1) 

Trong đó: IE, QE, IL, QL tương ứng là các bản sao Sớm (early), Muộn (late) ở các kênh đồng 

pha (Inphase) và vuông pha (Quadrature). 

4. Kết quả mô phỏng và phân tích 

Quá trình khai phá và bám tín hiệu định vị của bộ thu mềm GPS được triển khai trên nền tảng 
Matlab. Tín hiệu định vị sau khi được xử lý tại khối RF Frontend để chuyển đổi về tín hiệu số nhờ bộ 
ADC được đưa đến cổng USB của PC.  

4.1. Mô phỏng khai phá tín hiệu 

Kết quả của quá trình khai phá tín hiệu định vị được minh họa ở hình 7, trong đó những vệ 
tinh nằm trong tầm “nhìn thấy” của bộ thu sẽ có giá trị tương quan lớn hơn ngưỡng được thiết lập 
tại khối khai phá tín hiệu. Từ hình 7, có 06 vệ tinh nằm trong tầm “nhìn thấy” của bộ thu, các vệ tinh 
có PRN lần lượt là 2, 6, 7, 10, 24 và 30.  

4.2. Mô phỏng bám tín hiệu 

Sau quá trình khai phá tín hiệu, các thông số của tín hiệu định vị của mỗi vệ tinh đã được ước 
lượng sơ bộ (quá trình này còn được gọi là bắt đồng bộ tín hiệu). Tiếp theo, các thông số pha sóng 
mang, độ trễ mã PRN của mỗi tín hiệu định vị sẽ được ước lượng chính xác hơn và bộ thu cũng sẽ 
bám sát sự thay đổi của các thông số này (gọi là bám đồng bộ tín hiệu). Bộ thu mềm GPS được 
triển khai với 8 kênh xử lý song song, mỗi kênh xử lý với 1 tín hiệu định vị. Quá trình bám một số tín 
hiệu định vị được minh họa ở hình 8. 
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Hình 7. Kết quả khai phá tín hiệu của bộ thu mềm GPS 

  
Hình 8. Quá trình bám tín hiệu định vị PRN#2 (trái) và PRN#10 (phải) 

Sau quá trình bám đồng bộ, các tham số của các tín hiệu định vị sẽ được xác định và được 
minh họa ở hình 9. Do bộ thu dùng 8 kênh xử lý song song nhưng chỉ có 06 vệ tinh trong tầm “nhìn 
thấy” nên sẽ có 02 kênh không xử lý với tín hiệu định vị nào. Với các tín hiệu định vị được đồng bộ, 
sau quá trình bám tín hiệu, các thông số của tín hiệu và của bộ thu được xác định như các giá trị 
của đầu ra bộ so pha sóng mang (trong PLL), bộ so trễ mã (trong DLL), cũng như các giá trị ở đầu 
ra các bộ tương quan E, L, P trên cả 2 kênh I và Q. Đồng thời, hình 9 cũng cho thấy, biểu đồ sao 
của tín hiệu GPS L1 C/A sử dụng điều chế BPSK. 

  

 
 

Hình 9. Các thông số sau bám tín hiệu với vệ tinh PRN#2 (trên,trái), PRN#10 (trên,phải),  
PRN#6 (dưới, trái) và không có tín hiệu định vị (kênh 7 của bộ thu - dưới, phải) 
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5. Kết luận 

Bài báo đã trình bày quá trình khai phá tín hiệu và bám tín hiệu định vị GPS L1 C/A, triển khai 
trên nền tảng Matlab cho bộ thu mềm GPS. Mục đích của bộ thu mềm nhằm xây dựng một cấu trúc 
thu dễ cấu hình, đa tần số, đa hệ thống. Đồng thời, giải pháp bộ thu mềm hướng đến mục tiêu triển 
khai các giải pháp xử lý tín hiệu tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng của bộ thu GPS. Với giải pháp 
thu mềm này, tính thương mại có thể bị hạn chế nhưng cung cấp cho các nhà nghiên cứu một nền 
tảng tự do, dễ dàng và miễn phí để tiếp tục hoàn thiện và bổ sung các kết quả nghiên cứu mới về 
cấu trúc bộ thu mềm GPS nói riêng và GNSS nói chung. 
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GIỚI THIỆU HỆ THỐNG ICCS TRÊN TÀU THỦY 

AN INTRODUCTION TO ICCS ON SHIPS 
VƯƠNG ĐỨC PHÚC 

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

Tóm tắt 

Bài báo nghiên cứu về hệ thống điều khiển truyền thông tích hợp ICCS (Integrated 
Communications Control System) được lắp đặt trên các tàu có trọng tải 34.000 tấn, 53.000 
tấn,… được đóng tại Việt Nam cũng như trên thế giới. Đây là hệ thống hiện đại, thực hiện 
nhiều nhiệm vụ cùng một lúc như: điều khiển và giám sát trạng thái của bơm, van đồng thời 
giám sát các thông số về mức và nhiệt độ của các két dầu cũng như mức nước. 

Từ khóa: Hệ thống điều khiển cân bằng tàu, hệ thống hút khô, giám sát nhiệt độ, truyền thông 
tích hợp, hãng Pleiger Maschinenbau.  

Abstract 

The paper will study on the Integrated Communications Control System (ICCS) installed on 
ships having 34.000DWT, 53.000DWT and being built in Vietnam as well as in the world. It 
is a morden system that permit operators control and monitor pumps, valve, monitor level 
and temperature of storage oil, water volume.  

Keywords: Ballast control system, bilge system, temperature Monitor, Integrated Communications, 
Pleiger Maschinenbau.  

1. Giới thiệu về hệ thống ICCS 

Các hệ thống tích hợp phát triển mạnh và đang dần thay thế các hệ thống cũ nhằm tăng độ 
tin cậy, giảm dần số người định biên trên tàu. Hệ thống ICCS trên tàu có nhiệm vụ điều khiển và 
giám sát bơm ballast, bơm cứu hoả dùng chung, các van điện - thủy lực [1] thông qua giao diện máy 
tính. Hệ thống còn giám sát báo mức, thể tích và nhiệt độ các két dầu, mức và thể tích nước ngọt 
sinh hoạt, két ballast, nước ở các hố tụ hàm hàng,... Hiện nay có nhiều hãng cung cấp giải pháp cho 
hệ thống này như Kongsberg, Lyngso Marine, Pleiger Maschinenbau, EID, Praxis. Trong đó hãng 
Pleiger Maschinenbau [2] được sử dụng rộng rãi nhất và được thể hiện qua đồ tổng thể sau: 
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 Hình 1. Tổng thể hệ thống ICCS 

Hệ thống có các máy tính được đặt tại các nơi cần điều khiển và giám sát, thường được bố 
trí tại buồng điều khiển trung tâm (ECR), buồng làm hàng (Deck Office), một panel để điều khiển 
(Relay Cabinnet), hai trạm báo động khi mức dầu trong các két bị tràn được bố trí tại hai cánh gà 
boong chính (Bunker Station), Ngoại vi là các van điện thủy lực [1] (các loại EHS-D3, EHS - D/Q và 
EHS - D3/P2) có phản hồi trạng thái đóng mở, tín hiệu từ cảm biến mức và nhiệt độ các két, các 
bơm cứu hoả dùng chung, bơm ballast được và tín hiệu từ các hố tụ hầm hàng. Trên hình 1 chỉ rõ 
hệ thống được tích hợp mạng và truyền thông thông qua chuẩn RS485 [3, 4, 5]. Chính điều này giúp 
cho thuyền viên điều khiển và giám sát toàn bộ các thông số liên quan đến hệ thống một cách đơn 
giản, chính xác và giảm sức người. Trạm điều khiển tại chỗ hệ thống có: Môđun truyền thông BI, 
Môđun vào ra I/O, Môđun điều khiển CM3, Môđun chuyển tín hiệu U, Môđun cách ly.  

Trong hệ thống có các Môđun chuyển tín hiệu từ điện trở dạng PT100 sang tín hiệu dòng điện 
theo chuẩn 4-20mA để đo nhiệt độ các két dầu. Các Môđun này được đánh dấu là 28U1, 28U2, 
28U3, 28U4, 29U1, 29U2, 29U3, 29U4 [6]. Hai bên cánh gà boong chính còn có hai hộp báo động 
mức dầu tràn. Thông qua hệ thống các cảm biến đo mức dầu, hệ thống sẽ tính toán và hiển thị về 
mức, thể tích dầu hiện tại. Khi mức dầu trong két vượt quá ngưỡng đặt hệ thống sẽ phát tín hiệu 
báo động bằng còi, đèn để trực ca biết nhằm phục vụ cho việc tiếp nhận dầu. 

Hệ thống còn có các Môđun trung gian (Barrier) để cách ly với các Môđun I/O của hệ thống 
nhằm tăng độ tin cậy và bảo vệ được Môđun I/O. Môđun này đóng vai trò trung gian cho các tín hiệu 
mức nước ở hố tụ hầm hàng. Điều này là vì các cảm biến lắp tại các hố tụ có nguy cơ ngập nước 
cao, có thể bị chập hay dò điện. 

Ngoài điều khiển các thông số trên, thông qua bảng tra (Sounding Table) hệ thống sẽ tính 
toán và hiển thị các thông tin về mức và thể tích toàn bộ các két như kết chứa nước sinh hoạt, nước 
dằn tàu,… Thông qua các cảm biến mức đo ở mạn tàu, đuôi tàu và mũi tàu hệ thống sẽ tính toán 
được chiều chìm, độ chúi, độ nghiêng của tàu. Từ đó cần ít người vận hành và công việc trở nên vô 
cùng đơn giản, tuy nhiên người vận hành cần có kiến thức sâu về hệ thống hơn. 

2. Môdun truyền thông BI (Bus Interface) [3, 4] 

2.1. Chức năng hiển thị của các đèn hiệu 

Khi Môđun được cấp điện áp 24VDC thì các đèn trên đó sẽ sáng thể hiện chức năng đang 
hoạt động: 

+ Đèn báo đã có nguồn: Khi Môđun được cấp nguồn thì đèn 24V sẽ sáng, đèn này có ánh 
sáng màu vàng (hình 2 b).  
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a. Định vị các Môđun 

 

Hình 2. Các Môđun I/O, BI và CM3 trong hệ thống 

+ Đèn báo tín hiệu truyền thông: Txd và Rxd đây là hai đèn báo trạng thái phát và thu tín hiệu 
từ Môđun tới hệ thống mạng, khi hai đèn này nháy thể hiện giao diện đã sẵn sàng (hình 2 b). 

+ Thông số tiếp theo thể hiện trạng thái hệ thống cũng như các thông số thông qua LED 7 
đoạn. Nều hệ thống hiển thị PE như hình 2 c thể hiện rằng hệ thống đang bình thường.  

2.2. Kết nối Môđun với hệ thống máy tính 

Để cài đặt các tham số ta ấn đồng thời hai nút Set và Prgm (hình 2 c) rồi bật nguồn. Khi khởi 
động, thông số đầu tiên là chọn địa chỉ cho Môđun, cần đồng bộ hóa địa chỉ giữa Môđun ở vị trí nào 
trong hệ thống với địa chỉ của mạng. Địa chỉ có thể cài đặt từ 01 đến 6F (tương ứng với 96 Môđun. 
Ấn tiếp Prgm để chọn tốc độ truyền thông cho hệ thống. Tốc độ ở đây có thể là 4k8, 9k6,19k2, 38k4, 
56k, 57k6, 76k8. Hệ thống cho phép chọn bít kiểm tra, có 3 chế độ có thể chọn đó là Old, Even và 
None. Trên thực tế khi tích hợp với hệ thống của hãng Lyngso Marine cấu hình hệ thống sẽ là: Kênh 
số 01 đặt cho Môđun BI1 ta chọn địa chỉ 01, kênh số 02 đặt cho Môđun BI2 ta chọn địa chỉ 02, tốc 
độ truyền thông là 9k6 và không dùng Bit kiểm tra (None). Tín hiệu truyền thông được nối tới chân 
1, 2, 3, 4 (hình 2 a) lần lượt là các chân: Nối mát, chân nối 0V, tín hiệu Bus RS485 là A+ và tín hiệu 
Bus RS485 là B-. 

3. Môđun tín hiệu vào ra I/O (Input/Output) (hình 2 a) 

3.1. Tổng quan 

Môđun tín hiệu vào ra I/O 8/8/4 là Môđun tích hợp bao gồm 8 tín hiệu vào tương tự, 8 tín hiệu 
vào số, 4 đầu ra số. Các tín hiệu này được cách ly nhau, nguồn cấp cho Môđun là 24VDC. Môđun 
được dùng để điều khiển bơm ballast, bơm cứu hỏa dùng chung và giám sát các thông số mức. 

3.2. Hiển thị 

Môđun có tất cả 20 đèn báo trạng thái đầu vào và đầu ra (hình 3 a) 8 đèn màu xanh chỉ báo 
tín hiệu đầu vào tương tự, 8 đèn màu vàng chỉ báo tín hiệu đầu vào số, nó sáng khi tiếp điểm đầu 
vào là đóng và ngược lại. 4 đèn màu đỏ chỉ báo tín hiệu đầu ra số, nó sáng khi tiếp điểm đầu ra là 
đóng và ngược lại. Ngoài ra các đèn LED này còn chỉ báo trạng thái lỗi. Khi tín hiệu không bình 
thường thì các đèn sẽ sáng nhấp nháy báo lỗi tương ứng. Khi cả 8 đèn xanh nháy đồng thời có đèn 
màu vàng sáng thì lỗi sẽ là: Nếu đèn số 1 sáng thì địa chỉ của Môđun đã bị thay đổi, Đèn số 8 sáng 
báo không có tín hiệu tới Môđun BI. 

 

b. Đèn báo của BI c. Hiển thị của BI 

Môđun CM3 

Môđun truyền thông BI 

Môđun I/O 
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Bảng 1. Ý nghĩa các đèn xanh khi hoạt động 

STT Tín hiệu vào từ cảm biến LED xanh Ý nghĩa 

1  >= 3.8mA hoặc <= 20.2mA Sáng bình thường Trong dải đo 

2  >= 20.2mA Nháy nhanh Cảm biến hỏng hoặc bị ngắn mạch 

3  > 0.2mA hoặc < 3.8mA Nháy chậm Dưới dải đo 

4  <= 0.2mA Không sáng Không sử dụng hoặc bị hở mạch 

 

3.3. Đặt địa chỉ cho Môđun 

Địa chỉ của Môđun được đặt thông qua các công tắc địa chỉ từ 1 đến 4 như hình 3 b. Dải địa 
chỉ của Môđun bắt đầu từ 51 và kết thúc là 60. Ví dụ muốn đặt địa chỉa Môđun này là 54 thì công tắc 
1, 2, 3, 4 được chọn theo thứ tự ON, ON, OFF, OFF. Với tín hiệu đặt 1111 (địa chỉ 65) không được 
phép sử dụng. 

4. Môđun điều khiển và giám sát van CM3 (Control Module) 

4.1. Chức năng 

Môđun này điều khiển và giám sát sự hoạt động của van 
điện - thuỷ lực. Mỗi Môđun dùng cho một van. Đầu ra điều khiển 
dạng tiếp điểm rơle, có cầu chì bảo vệ (3.15A). Khi lắp đặt cần 
sử dụng cáp 7 lõi, trong đó 3 lõi cấp nguồn cho động cơ lai bơm 
thuy lực (điện áp 220VAC), 4 cáp dùng để vừa cấp nguồn vừa 
báo trạng thái đóng mở của van). 

 

 

 

Hình 4. Công tắc chọn trên CM3 

4.2. Vận hành 

Việc điều khiển van có thể được thực hiện từ xa hoặc tại trạm điều khiển [1]. Để chọn điều 
khiển từ xa (Trên máy tính) ta bật công tắc 1 (hình 4) sang vị trí remote, còn điều khiển tại chỗ thì 
bật sang local. Khi chọn ở vị trí local để điều khiển bật công tắc 2, để đóng van thì bật sang close 
còn mở bật sang open. 

4.3. Chức năng và chỉnh định 

Để điều chỉnh thời gian đóng mở van thực hiện cần tác động vào 
Môđun CM3. Thao tác như sau: Bật công tắc “1” sang local tiếp đó chuyển 
điều khiển mở van bằng cách chuyển công tắc “2” sang vị trị open (hình 
4). Khi van được mở hoàn toàn bấm và giữ công tắc “2” ở vị trí open rồi 
chỉnh thời gian thông qua vít hình 5 đến khi đèn LED đỏ (hình 2 a) sáng 
lên là được. Thời gian đóng mở tùy thuộc vào đường kính ống, tại hệ 
thống có thể điều chỉnh dải từ 4 đến 260 giây. 

 
Hình 5. Chỉnh thời gian 

đóng/mở van 

1 

2 

 

a. Các đèn của I/O  

 

b. Đặt địa chỉ cho Môđun I/O 

Hình 3. Môđun tín hiệu vào/ra 
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Khi hoạt động nếu vì lý do nào đó mà van không đóng hoặc mở được (thường do hết dầu, 
báo phản hồi trạng thái đặt không chuẩn hoặc bị hỏng) Môđun sẽ xuất tín hiệu báo động. Trạng thái 
bình thường cặp tiếp điểm tại chân 7-8 của Môđun CM3 thường đóng, nếu có lỗi thì tiếp điểm này 
mở ra. 

4.4. Khai thác và sử dụng 

Khi van làm việc, nếu xảy ra việc hết dầu hoặc mức dầu giảm quá mức cho phép thì van sẽ 
không thể đóng mở. Ta cần làm kín lại các đường ống, điền đầy dầu vào bình mức 70-80% bình 
thông qua lỗ tra dầu [1]. Phản hồi vị trí của van cũng hay bị lỗi do môi trường ẩm, nhiệt độ và yếu tố 
thời gian nên xảy ra hiện tượng phản hồi bị lỗi phía mở, đóng thậm chí cả hai. Khi bị lỗi thì thay mới 
các cảm biến (do nó được đổ keo nên không thể sửa chữa được).  

5. Xu hướng phát triển của ICCS 

Do hệ ICCS có nhiều ưu điểm nên các hãng tìm cách phát triển và nâng cao mức độ tích hợp. 
Một trong công ty đã xây dựng và phát triển mạnh công nghệ này trên tàu thủy là EID (Empresa de 
Investigação e Desenvolvimento de Electrónica, S.A.), phiên bản hiện nay là ICCS6 có cấu hình như 
hình 6. Theo đó đây là thế hệ ICCS mới nhất dựa trên giao thức Internet. Hệ tăng cường hiệu năng 
và tích hợp rất nhiều hệ thống, tuy nhiên vẫn đảm bảo được lợi ích, tính năng và chức năng của các 
thế hệ trước. Các khối xây dựng hệ thống như sau: 

Chuyển mạch mạng trung tâm (Network Centric Switches (NCS)): Cung cấp giao diện kỹ thuật 
số và tương tự cho các thành phần hệ thống thông tin liên lạc cũng như các chức năng chuyển mạch 
và phân phối tín hiệu; 

Thiết bị đầu cuối người sử dụng (User Terminals): Cho phép truy cập đồng thời với các kênh 
truyền thông nội bộ và bên ngoài cũng như trang thiết bị chức năng điều khiển từ xa; 

Thiết bị đầu cuối quản lý (Management Terminals): Tạo điều kiện cho một nhà điều hành duy 
nhất có thể bảo dưỡng, điều khiển và giám sát hệ thống. 

Hiện nay hệ thống là một giải pháp linh hoạt hiệu quả chi phí cho tất cả các loại tàu chiến, từ 
tàu sân bay và tàu khu trục, tàu ngầm và tàu tuần tra. Hệ thống cho phép tích hợp đầy đủ, một loạt 
các giao diện bị sẵn cho phép kết nối với bất kỳ loại thiết bị thông tin liên lạc và hệ thống con khác 
trên tàu; Thời gian phản ứng nhanh với những thay đổi kịch bản hoạt động; Người sử dụng hoạt 
động thân thiện, tránh đào tạo lâu dài và tốn kém; Độ tin cậy cao và khả năng sống sót, nhờ vào một 
kiến trúc phân tán và dự phòng vào các thành phần quan trọng; Chi phí sở hữu thấp và dễ dàng tùy 
biến, để đáp ứng yêu cầu cụ thể của người dùng. 

 
Hình 6. Hệ ICCS6 của hãng EID 
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6. Kết luận 

Trong bài báo này, tác giả đã giới thiệu về cấu trúc hệ thống điều khiển truyền thông tích hợp 
ICCS được dùng phổ biến trên tàu đang được đóng mới hiện nay (seri tàu 53.000T, 34.000T,...). 
Tất các các thông tin về điều khiển, giám sát các thông số của toàn hệ thống, thuyền viên sẽ vô cùng 
nhàn nhã trong khai thác và sử dụng. Trong bài báo có chỉ rõ các vấn đề liên quan đến cài đặt, chỉnh 
định, xử lý thông tin cho mỗi loại tín hiệu, phần tử trong hệ thống tích hợp này. Nội dung bài báo 
giúp ích nhiều cho các nhà mày đóng tàu đang thực hiện đóng mới, các thuyền viên đi đánh thuê, 
sinh viên có những hiểu biết chính xác về hệ thống từ đó sẽ khai thác và vận hành đạt hiệu quả cao 
nhất. 
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ĐO VÀ XỬ LÝ TÍN HIỆU ÂM THANH TÀU THỦY DÙNG CÔNG NGHỆ NI 

MEASUREMENT AND ANALYSIS OF  SOUND LEVELS ON SHIPS USING 
NATIONAL INSTRUMENTS TECHNOLOGIES 

 

ĐỖ ĐỨC LƯU, VƯƠNG ĐỨC PHÚC, NGUYỄN KHẮC KHIÊM 

  Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam 

Tóm tắt 

Tín hiệu âm thanh dễ dàng nhận được từ các microphone có chất lượng cao, song cần phải 
thông qua các chương trình xử lý khá phức tạp mới có thể phân tích và có được kết luận 
chính xác các thông tin về âm thanh tàu thủy. Bài báo trình bày thiết bị đo âm thanh với khả 
năng tự động nhận dạng phần cứng, xử lý tín hiện âm thanh đo được từ microphone, các 
chức năng in ấn, lưu trữ thông tin trên cơ sở phần cứng và phần mềm LabVIEW của hãng 
National Instruments (USA).  

Từ khóa: Áp suất âm thanh, thiết bị đo âm thanh, thiết bị đo độ ồn, bộ lọc Octave, LabVIEW. 

Abstract 

Sound signals are acquired easily by the high quality microphone, but the sound signal 
processing is rather complicated to be analyzed and to monitor accurately information of the 
sound features on the ship. This paper presents a sound measured equipment that 
automatically identifies the interface devices, processes the sound signal receiving from a 
microphone, and other utilities such as printing, saving. This sound meter is made on the bases 
of the hardware and LabVIEW software of the National Instruments (USA).  

Keywords: Sound pressure, sound Level Meter, noise Level Meter, octave, LabVIEW. 

1. Đặt vấn đề 

Trong báo [1], các tác giả đã nghiên cứu, đưa ra cơ sở toán học và truyền tin cho thiết kế thiết 
bị đo mức độ âm thanh trên tàu thủy. Ở đó đã phân tích, tính toán các thông tin cần thiết để phân 
tích tín hiệu âm thanh qua mô hình toán học đưa ra. Tuy nhiên, bài báo chưa đề cập đến việc thiết 
lập cấu hình đo (nhận dạng cấu hình cứng của từng phần tử tích hợp trong nó). Yêu cầu chung nhất 
khi xây dựng thiết bị và phần mềm được xây dựng phải: tự động nhận dạng đầy đủ cấu hình, truy 
cập cơ sở dữ liệu liên quan linh hoạt, có giao diện tiện ích, dễ thao tác cho người dùng. Các bước 
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trong thu thập và xử lý tín hiệu âm thanh gồm: (a) Thu thập và lưu trữ tín hiệu đo được; (b) Xử lý tín 
hiệu đo được; (c) Hiển thị kết quả, lưu trữ và in ấn, báo cáo kết quả phân tích tín hiệu đã qua xử lý. 

Thiết bị đo âm thanh trên tàu thủy [2-4] với thông số thiết kế chính như sau: 

Bảng 1. Các thông số kỹ thuật thiết kế cho xây dựng thiết bị đo âm thanh trên tàu thủy 

TT Tính chất, giải đo, đơn vị TT Tính chất, giải đo, đơn vị 

1 Giải đo: 30 ~ 130 dB 8 Giao diện USB 

2 Độ chính xác: +/-2 dB 9 Bộ lọc thời gian thực 

3 Độ phân giải: 0.1 dB 10 Chế đô đo thời gian nhanh/ chậm 

4 
Đáp ứng được tiêu chuẩn IEC 61.672-1: 
2013 và ANSI 

11 
Trọng số tần số theo đặc tính A, B và C, 
octave, 1/3 octave.  

5 Lưu trữ dữ liệu cho phân tích thống kê  12 Đo song song cả LAeq và LCpeak 

6 Bộ nhớ trong lớn (theo cấu hình Laptop) 13 Dây micro dài 10 m (có thể kéo dài) 

7 Màn hình hiển thị số, biểu đồ, tùy biến 14 Cơ cấu giá đặt microphone 

2. Xây dựng phần mềm tự động nhận dạng thiết bị thiết bị ngoại 

2.1. Phần cứng (hình 1) 

Bộ thu thập dữ liệu NI-DAQ gồm khung (chasis, frame) và DAQ (Bộ thu thập, Data Aquisition). 
Lựa chọn công nghệ phù hợp với yêu cầu bài toán đặt ra: xây dựng bộ thu thập dữ liệu chuẩn công 
nghiệp, tốc độ phù hợp cho nghiên cứu phát triển, thiết bị di động nên chúng tôi đã thiết kế cấu hình 
bộ thu thập dữ liệu gồm: chasis NI cDAQ™-9171 và mô đun DAQ NI 9218.    

a. Chasis NI cDAQ™-9171[5] 

NI cDAQ-9171 thực hiện giao tiếp giữa máy tính với NI-DAQ 9218. Liên kết với máy tính qua 
cổng USB (hình 1.a). Chuẩn dữ liệu vào/ra: dạng số/tương tự. Độ phân giải 32 bit. 

Hình 1. Cấu tạo thiết bị đo độ ồn và các thành phần cơ bản 
 

b. Mô-đun DAQ NI-9218 [6]  

NI DAQ 9218 là một mô-đun thu tập dữ liệu động, 2 kênh, thuộc dòng C, trao đổi dữ liệu 
CompactDAQ và CompactRIO, được thiết kế cho phép đo đa năng: các tín hiệu động như rung 
động, âm thanh và đo biến dạng (dạng mạch cầu). Bộ thu thập dữ liệu DAQ NI 9218 hỗ trợ chuẩn 
đầu vào điện áp (± 5 V IEPE) hoặc dòng (± 20 mA). Độ phân giải 24 bit. 

c. Bộ Microphone điện động TOA DM-1300 

Đây là loại Microphone điện động cầm tay hoặc cài đặt trên chân đế. Trên microphone có 
công tác ON/OFF loại trượt nhẹ, có khoảng cách ngắn. Vỏ micro được được mạ bằng kẽm có độ 
nhạy -54dB, đáp tuyến tần số: 70 - 15.000Hz. Để đảm bảo ngưỡng tín hiệu điện áp trong dải ± 5V 
chúng tôi đã chế tạo thêm bộ khuyếch đại phù hợp.   

d. Cấu hình phần cứng chung  

Trên hình 1.c đưa ra sơ đồ nguyên lý cấu tạo chung phần cứng được xây dựng trên quan 
điểm thu tập dữ liệu đo âm thanh hai kênh, dùng bộ thu thập DAQ NI-9218, máy tính laptop cấu hình 
mạnh để đo đạc, phân tích dữ liệu âm thanh. Microphone đã được tích hợp bộ khuyếch đại (nếu cần 
thiết). Cấu hình này phù hợp với xu hướng xây dựng thiết bị đo di động với mục đích nghiên cứu 
phát triển không chỉ cho xây dựng thiết bị di động (cầm tay) sau này, mà còn nhằm mục đích nghiên 
cứu độ ồn, âm thanh máy cũng như âm thanh lan truyền trên tàu cho các bài toán công nghệ đóng 
tàu liên quan. 

Hai kênh đo âm thanh có thể dùng để nhận dạng các nguồn âm song song, xác định tính 
tương quan giữa các nguồn âm thanh. Bộ thu thập dữ liệu DAQ NI 9218 có tốc độ trích mẫu liên tục 
51.2 kS/kênh. Dạng tín hiệu vào DAQ được đặt cấu hình tương tự (analog, điện áp), phụ thuộc vào 
loại microphone mà chúng ta lựa chọn.     



CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2017 

 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải    Số 49 - 01/2017                                                        34 

2.2. Phần mềm  

2.2.1. Chương trình nhận dạng  thiết bị ngoại vi  NI DAQ™-9218  

Lập trình trên phần 
mềm LabVIEW [7] cho tự 
động nhận dạng thiết bị 
ngoại vi - phần cứng NI 
cDAQ™-9171, ta chạy phần 
mềm cài đặt (driver) cho nó. 
Sau khi cài đặt xong driver, 
mở NI MAX (Measurement 
& Automation Explorer) và 
chọn Devices and Interfaces 
để kiểm tra (hình 2). 

Lập trình code trong 
LabView cho thiết lập cấu 
hình Microphone (độ nhạy, 
sensitivity) được thể hiện 
trên hình 3. Trên hình này 
chỉ ra việc thiết lập các thông số: tốc độ trích mẫu (sample rate, Hz), đoạn mẫu (# of samples), mức 
độ âm cực đại của nguồn (max. sound press.level).   

Hình 3.Thiết lập các thông số đầu vào 

 

 
Hình 4. Lựa chọn cho tín hiệu đầu vào 

Khai báo đặc tính cho microphone (hình 4): chọn dạng tín hiệu vào tương tự (analog input), 
chọn kiểu âm thanh áp suất (sound presure) và cuối cùng là microphone. Đầu vào tùy chọn (physical 
channel), độ nhạy của microphone sử dụng trong thiết bị (xem thông tin của Microphone khi được 
tích hợp thực tế khoảng 20-30 mV/Pa). 

2.2.2. Chương trình tự động xử lý tín hiệu đo độ ồn    

Tín hiệu nhận được từ Microphone là tương tự, qua bộ biến đổi tương tự - số (ADC) nằm trong 
DAQ và đưa tới CPU của máy tính xử lý thông tin dưới dạng tín hiệu âm thanh số. Chúng ta xem xét đến 
quá trình xử lý tín hiệu âm thanh theo yêu cầu chế tạo thiết bị đo mức độ âm thanh được đặt ra. Quá 
trình này được thể hiện trên hình 5 thông qua mạch lặp While. Trong SubVI này bao gồm các mô đun 
SubVI nhỏ: DAQmx Read; Chọn trọng số A, B, C (A, B, C); Bộ lọc các Octave (OCTAVE); Tính toán mức 
độ ồn (LEVEL). 

a. Khối DAQmx Read 

Tại khối DAQmx Read ta lựa chọn Analog Wfm 1Chan 1Samp (tín hiệu tương tự, 1 kênh). 
Sau khối này dữ liệu nhận được sẽ là một dạng sóng số cho 01 kênh đo. NI-DAQmx định dạng các 
dữ liệu tỷ lệ theo đơn vị đo lường, bao gồm các tùy chỉnh áp dụng cho các kênh. 

b. Sub VI lựa chọn trọng số A, B, C 

Mức âm lựa chọn bao gồm: mức âm liên tục tương đương trọng số A, B, C; Mức âm đỉnh 
trọng số C (xem thêm [1]). Tính chất của các trọng số lọc A, B và C đã được g iải thích tường 
minh trong [1]. Để lập trình trên LabVIEW cho các cấu trúc lựa chọn,  chúng ta có thể dùng cấu 
trúc Case (hình 6). 

 

Hình 2. Thiết lập cấu hình hệ thống đo trong MAX 
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Hình 5. Xử lý tín hiệu nhận được từ Microphone 

c. Sub VI bộ lọc các Octave 

 Dải tần số mà con người nghe được từ 20Hz đến 20kHz. Dải tần số này có thể được chia 
thành nhiều phần nhỏ hoặc nhiều dải nhỏ. Trong xử lý tín hiệu âm thanh, thông thường xử dụng các 
bộ lọc Octave -  1/1 Octave hoặc một 1/3 Octave [4]. Nhiều công cụ tiên tiến có thể phân tích dữ liệu 
tiếng ồn ở dải hẹp, nó có thể là phổ tần FFT (Fast Fourier Transform) hoặc thông tin trong 1/12 
Octave. Trên LabVIEW bộ lọc được lập trình code như hình 7. 

 

 

Hình 6. Lập trình cho khối chọn trọng số 
 

 
Hình 7. Sub VI các bộ lọc 

d. Sub VI tính toán mức độ ồn (Khối LEVEL)  

 Khối tính toán ra giá trị âm thanh theo đơn vị de-xi-bel (dB) tức thời hoặc trung bình trong khoảng 
thời gian trích mẫu. Các tín hiệu đầu vào bao gồm: Tín hiệu độ ồn đầu vào, chế độ thu thập và hiển thị 
gồm chậm (slow), nhanh (fast), lấy một lần (impulse) và tùy chỉnh (custom). Lựa chọn đo gồm đo theo 
thang Leq, đo đỉnh tín hiệu. Từ các tham số chọn này khối sẽ tính toán hiển thị đầu ra bao gồm như: 
Mức độ ồn dạng Leq; độ ồn trung bình trong khoảng thời gian xét; đỉnh của độ ồn đo được. Cơ sở 
toán học để tính mức độ ồn đã được đưa ra trong [1]. 
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Hình 8. Lập trình cho khối LEVEL 

3. Kết quả thực nghiệm 

3.1. So sánh giá trị để hiệu chuẩn 

Khi thực nghiệm chúng tôi đã sử dụng đồng thời thiết bị đo âm thanh SVAN 9457A [8] của hãng 
Svantek, bao gồm: thiết bị đo, thiết bị hiệu chỉnh (luôn phát ra nguồn âm thanh có độ lớn 114dB) và 
thiết bị đo âm thanh do chúng tôi chế tạo. Sau khi dùng thiết bị hiệu chỉnh của hãng Svantek, không 
làm mất đi tính ứng dụng của thiết bị chế tạo, chúng tôi tiến hành kiểm thử thiết bị đo âm thanh trong 
phòng và tiếng nói phát ra ở các âm lượng khác nhau (bảng 1). 

 

Bảng 1. Kết quả thực nghiệm của thiết bị đo độ ồn (dB) 

STT 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

SVAN 958 40 52 58 64 71 85 96 114 119 125 

Thiết bị được 
chế tạo 

40 51 58 63 70 85 95 114 120 125 

 

Thông qua bảng 1 nhận thấy rằng kết quả nhận được từ hai thiết bị có độ chính xác tương 
đương trong cùng điều kiện làm việc. 

3.2. Giá trị đo âm thanh theo các trọng số 

 
Hình 9. Mức độ ồn theo thời gian, trọng số A 

 
Hình 10. Mức độ ồn theo thời gian, trọng số C 

Hình 9 thể hiện giá trị đo âm thanh tức thời (đường ‘+’) và âm thanh trung bình (đường liền) 
theo trọng số A, còn trên hình 10 - theo trọng số C. Trong môi trường thực nghiệm phần lớn là các tín 
hiệu có tần số thấp nên chưa thấy được sự khác biệt nhiều. Nếu cùng mức âm thanh, nhưng chọn 
trọng số khác nhau thì giá trị hiển thị cũng khác nhau. Giá trị trung bình đo âm thanh chọn theo trọng 
số A khoảng 75.7dB trong khi đó với trọng số C - khoảng 74.3dB. 

3.3. Phổ của tín hiệu âm thanh 

Ngoài giá trị về âm thanh, giao diện của phần mềm xây dựng cho phép hiển thị phổ của 
nó (hình 11 và 12).  

3.4. Lưu trữ in ấn dữ liệu tín hiệu âm thanh 

Trên giao diện ta dùng “Save data” cho phép lưu trữ dữ liệu. Trong quá trình đo nếu nhấn chuột 
vào nút này, các thông số được tự động lưu lại kèm theo thông tin về thời gian, các kênh đo lường,... 
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Các file thông tin được mở bằng các phần mềm phổ biến và đơn giản như Office, Notepad, Wordpad,... 
Từ file thông tin ta dễ dàng đối chiếu, so sánh cũng như khôi phục toàn bộ dữ liệu trong quá trình đo. 

 
Hình 11. Phổ âm thanh ở dải tần 10Hz - 100kHz 

 
Hình 12. Phổ âm thanh ở dải tần 500Hz - 10kHz 

4. Kết luận 

Nhóm tác giả đưa ra cấu hình phần cứng của thiết bị đo âm thanh đã xây dựng. Bài báo đã 
giới thiệu kết quả lập trình code (trong Block Diagram) để tự động nhận dạng phần cứng tích hợp 
trong thiết bị và xử lý tín hiệu âm thanh đầu vào nhận được từ Microphone trên phần mềm LabVIEW. 
Phần mềm xây dựng có giao diện thuận tiện cho người dùng, có các chức năng như lưu trữ, in ấn, 
phân tích dữ liệu, hiển thị kết quả mức độ âm thanh cũng như phổ tần của tín hiệu tương tứng với 
các chế độ lựa chọn (trọng số A, B hoặc C). 
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XÂY DỰNG THUẬT TOÁN ĐIỀU KHIỂN CHO THIẾT BỊ  

LỌC SÓNG HÀI TÍCH CỰC  

BUILDING CONTROL ALGORITHMS FOR ACTIVE HARMONIC FILTER  
 

ĐOÀN HỮU KHÁNH, HOÀNG ĐỨC TUẤN 

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

Tóm tắt 

Ngày nay, chất lượng điện năng được xem xét trên rất nhiều khía cạnh, trong đó có yêu cầu 
về độ méo dạng tín hiệu so với tín hiệu hình sin của dòng điện và điện áp theo thời gian trên 
lưới điện xoay chiều và nguồn gốc gây nên hiện tượng này được xác định do các sóng hài 
bậc cao gây ra. Bài báo giới thiệu một thuật toán điều khiển cho thiết bị lọc sóng hài tích cực 
song song để nâng cao chất lượng điện năng trong hệ thống điện. 

Từ khóa: Chất lượng điện năng, lưới điện xoay chiều, sóng hài, bộ lọc tích cực song song. 
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Abstract  

Today, power quality was considered on many aspects, including the requirements for signal 
distortion with the sinusoidalsignal of the electric current and voltage over time on the AC 
grid and the cause of this phenomenon is determined by the harmonics. This paper presents 
a control algorithm for shunt active harmonic filters to improve power quality in electric power 
system. 

Keywords: Power quality, AC grid, harmonic, shunt active harmonic filters. 

1. Giới thiệu 

Chất lượng điện năng là một vấn đề mang tính thời sự từ khoảng hai thập niên qua và hiện 
nay ngày càng được quan tâm nhiều hơn. Ngày nay, chất lượng điện năng được xem xét trên rất 
nhiều khía cạnh, trong đó có yêu cầu về độ méo dạng tín hiệu so với tín hiệu hình sin của dòng điện 
và điện áp [1, 5]. Nguồn gốc gây nên hiện tượng méo dạng tín hiệu này được xác định là do các 
sóng hài bậc cao gây nên. Trên thực tế, đã có một số thuật toán được xây dựng cho bộ lọc tích cực 
như sử dụng phép phân tích Fourier, phép phân tích này yêu cầu khối lượng tính toán rất lớn, lý 
thuyết công suất tức thời p-q, lý thuyết công suất tức thời lấy tín hiệu điện áp trên lưới nên sẽ chịu 
ảnh hưởng nhiễu của sóng hài điện áp và sử dụng hệ tọa độ d-q,… nhưng hiện nay hầu hết các 
công trình nghiên cứu trong nước khi nghiên cứu bộ lọc tích cực mới chỉ dừng lại ở việc giới thiệu 
hệ tọa độ d-q và phần lớn tập trung nghiên cứu, mô phỏng thuật toán cho bộ lọc tích cực sử dụng 
lý thuyết công suất tức thời p-q. Bài báo đề cập đến việc xây dựng và mô phỏng thuật toán điều 
khiển cho bộ lọc tích cực sử dụng hệ tọa độ d-q, kết quả nghiên cứu cho thấy thuật toán này tỏ ra 
hiệu quả hơn khi so sánh với thuật toán sử dụng lý thuyết công suất tức thời p-q. Thuật toán này, 
sẽ đóng góp thêm một phương án có thể xem xét khi chế tạo bộ lọc tích cực cho các nhà sản xuất 
trong nước trong tiến trình nội địa hóa sản phẩm. 

2. Nguyên nhân và ảnh hưởng của sóng hài trong hệ thống điện 

Sóng hài được định nghĩa là các điện áp hay dòng điện hình sin có tần số là bội số của tần 
số cơ bản sinh ra, do sự hiện diện của các phụ tải phi tuyến trong lưới điện. Mức độ méo sóng của 
sóng hài dòng điện hoặc điện áp có thể được phân tích bằng phép phân tích Fourier: 

                                        
0 m.n 1 n

n 1

m(t) M Y sin(2 nf t ) 




  
                                                 

(1) 

Trong đó: f1=50 (Hz) hoặc 60 (Hz) là tần số cơ bản của lưới điện; M0 là thành phần một chiều; 
Ym.n là biên độ của tín hiệu sóng hài bậc n; 

n là góc pha đầu của sóng hài bậc n. Như vậy, số bậc 

của sóng hài thể hiện ở tần số, nếu bậc 1 là 50(Hz) thì bậc 3 là 150(Hz), bậc 5 là 250(Hz),…  

2.1. Các nguyên nhân gây ra sóng hài trong hệ thống điện 

- Sóng hài sinh ra bởi các thiết bị điện tử và điện tử công suất. 

- Các bộ nguồn xung: Sạc máy tính, sạc điện thoại, máy in. 

- Các cầu chỉnh lưu ba pha: Các biến tần, nguồn UPS. 

- Sóng hài sinh ra bởi các lò hồ quang. 

- Sóng hài sinh ra bởi các thiết bị có lõi từ: Máy biến áp, động cơ điện, máy phát điện… 

2.2. Ảnh hưởng của sóng hài trong hệ thống điện 

Sóng hài sinh ra bởi các phụ tải phi tuyến, sẽ gây ra những ảnh hưởng nhất định cho các phụ 
tải khác [3]. Dưới đây là một số ảnh hưởng của sóng hài trong hệ thống điện có thể kể đến: 

- Ảnh hưởng tới động cơ và máy phát: Sóng hài gây phát nóng làm ảnh hưởng xấu đến cách 
điện của cuộn dây và có thể gây ra hiện tượng dao động mômen với động cơ. 

- Ảnh hưởng tới máy biến áp: Làm tăng tổn hao nhiệt trong cuộn dây, làm già hoá cách điện,…  

- Ảnh hưởng tới các bộ tụ: Có thể gây ra phóng điện gây nguy hiểm cho bộ tụ. 

- Ảnh hưởng tới các bộ nghịch lưu và các thiết bị điện tử. 

- Ảnh hưởng tới các thiết bị đo: Có thể gây ra những sai số cho phép đo. 

- Ảnh hưởng tới các thiết bị bảo vệ rơle: Ảnh hưởng đến sự hoạt động chính xác của các rơle. 

- Ảnh hưởng tới các dây pha và dây trung tính: Gây ra phát nóng quá mức với các dây cáp. 

3. Biện pháp hạn chế sóng hài 

Trên thực tế có hai phương pháp chính được sử dụng để giảm thiểu sóng hài trong hệ thống 
điện đó là: 
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- Giảm thiểu sóng hài tại nguồn sinh ra chúng (loại trừ trước khi chúng xâm nhập vào lưới 
điện). Các kiểu thường gặp của phương pháp này có thể kể đến như: sử dụng mạch chỉnh lưu nhiều 
xung; sử dụng cuộn kháng nối tiếp với tải phi tuyến; sử dụng biến áp cách ly. 

- Sử dụng các bộ lọc thụ động và bộ lọc chủ động. Các bộ lọc thụ động làm việc theo nguyên 
lý cộng hưởng nối tiếp, bao gồm các cuộn kháng mắc nối tiếp với các tụ điện và có thể chỉnh định 
được với các dải tần số muốn lọc, các bộ lọc này thường được sử dụng để lọc các sóng hài bậc 5 
và bậc 7. Trong khi đó, các bộ lọc tích cực thực hiện bơm lên lưới điện các dòng điện hoặc điện áp 
có cùng biên độ và ngược pha với dòng điện và điện áp hài trên lưới để triệt tiêu được chúng [2, 4]. 
Hình 1 trình bày về nguyên lý cơ bản của một bộ lọc tích cực song song [6]. 

 

 

 

 

 
 

Hình 1. Nguyên lý bộ lọc tích cực song song Hình 2. Khối tách dòng điện cơ bản và dòng điện hài 
 

4. Xây dựng thuật toán cho bộ lọc sóng hài tích cực song song và mô phỏng kiểm chứng 

4.1. Xây dựng thuật toán cho bộ lọc sóng hài tích cực song song 

 
Hình 3. Thuật toán điều khiển cho bộ lọc tích cực 

Hình 3 trình bày thuật toán được xây dựng cho bộ lọc tích cực. Trong đó, dòng điện qua tải 
phi tuyến bao gồm hai thành phần là dòng điện cơ bản (icb) và dòng điện hài (ih). Dòng điện tải này 
được đưa qua khối tách dòng cơ bản và dòng hài để lọc lấy thành phần hài ih. Dòng điện hài sẽ 
được đưa đến bộ điều khiển, bộ điều khiển sẽ phát xung điều khiển bộ nghịch lưu nguồn áp bơm  
dòng điện đúng bằng dòng điện hài ih lên lưới, như vậy dòng điện phía nguồn (is) sẽ là is= ih+ icb - ih= 
icb. Như vậy, dưới tác dụng của dòng điện do bộ lọc bơm lên lưới, thành phần dòng điện hài đã bị 
triệt tiêu, dòng điện trên lưới chỉ còn lại thành phần dòng điện với tần số cơ bản.  

Với thuật toán như trên hình 3, thì khối tách dòng điện cơ bản và dòng điện hài là một khối 
quan trọng ảnh hưởng đến sự hoạt động chính xác của bộ lọc tích cực. Như đã giới thiệu ở phần 1, 
khối này có thể sử dụng phép phân tích Fourier, ngoài ra phần lớn nó được sử dụng lý thuyết công 
suất tức thời p-q, trọng tâm bài báo sẽ đi sâu xây dựng và phân tích khối này sử dụng hệ tọa độ d-
q như trên hình 2. Chức năng một số khối chính trong thuật toán này được khái quát như sau: 

- Khối chuyển đổi qua lại giữa hai hệ trục abc và d-q: Phương pháp tính toán dựa trên việc 
tính toán thành phần dòng diện id - iq của dòng diện tức thời ba pha với một hệ thống khung 
tham chiếu với hai trục vuông góc d-q. Hai trục này quay với tốc độ đồng bộ của điện áp. 
Trong hệ quy chiếu quay thì thành phần ứng với  tần số cơ bản của dòng điện trong hệ abc 
sẽ trở thành thành phần một chiều id - iq.  

- Khối mạch vòng khóa pha PLL: Khối PLL không chịu ảnh hưởng nếu điện áp có chứa thành 

phần sóng hài. Tín hiệu ra của khối này chính là vận tốc góc đồng bộ . 

- Các bộ lọc thông thấp (L.P.F): Chức năng của bộ lọc thông thấp là lọc bỏ các thành phần 
xoay chiều với các tần số khác nhau, chỉ giữ lại thành phần một chiều.  

Dòng điện tải ba pha ilabc trong hình 3 được chuyển sang hệ quy chiếu đồng bộ (abc chuyển 
sang dq0). Sự chuyển đổi từ dòng điện tải trong ba pha (ila, ilb, ilc) sang dòng điện trong hệ quy chiếu 
đồng bộ (ild, ilq, il0) dựa trên các công thức dưới đây: 

PLL

abc

dq

L.P.F

L.P.F

ld

lq lq

dq

abc

+

c
*

labc

vabc i

F

N=8

N=8

ii i

ldi

i i

-
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ld la lb lc

lq la lb lc

0 la lb lc

2 2 2
i i sin( t) i sin( t ) i sin( t )

3 3 3

2 2 2
i i cos( t) i cos( t ) i cos( t )

3 3 3

1
i i i i

3

 
  

 
  

 
     

 

 
     

 

  

                                             (2) 

Các dòng điện trong hệ quy chiếu đồng bộ ild và ilq có thể được phân tích như sau: 

                                                          

 

 

ld ld ld

lq lq lq

i i i

i i i
                                                                    

(3) 

Trong đó: 
ld ldi ;i  là thành phần một chiều và thành phần xoay chiều theo trục d; lq lqi ;i  là thành 

phần một chiều và thành phần xoay chiều theo trục q. Hai bộ lọc thông thấp để lọc lấy thành phần 

một chiều ;ld lqi i đặc trưng cho thành phần dòng điện tần số cơ bản. Sau khi lọc thành phần một 

chiều đại diện cho dòng điện ở tần số cơ bản, thành phần này lại được chuyển về dòng điện cơ bản 
trong hệ abc theo công thức: 

                                    

la ld lq 0

lb ld lq 0

lc ld lq 0

i i sin( t) i cos( t) i

2 2
i i sin( t ) i cos( t ) i

3 3

2 2
i i sin( t ) i cos( t ) i

3 3

 

 
 

 
 

  

    

    
                                                 

(4) 

Lúc này ta đã thu được dòng điện tải iF với tần số cơ bản (thành phần hài đã bị lọc ra), với 
việc lấy dòng điện tải ban đầu trừ đi dòng điện này ta sẽ thu được thành phần dòng điện hài cần bù 
là ic*= ilabc - iF, dòng điện này sẽ được khối phát xung xử lý để gửi xung điều khiển cho bộ nghịch lưu 
nguồn áp. 

4.2. Mô phỏng kiểm chứng thuật toán điều khiển 

Hệ thống có sơ đồ khối được xây dựng trên phần mềm Matlab - Simulink bao gồm các khối 
chính như khối nguồn, hệ thống tải phi tuyến và tải không cân bằng, bộ lọc tích cực song song, các 
khối đo lường, thu thập tín hiệu dòng điện, điện áp và các khối hiển thị. 

Hình 5 thể hiện cấu trúc của bộ lọc tích cực đã xây dựng. Có hai khối tách dòng điện cơ bản 
và dòng điện hài được xây dựng đồng thời, khối xây dựng sử dụng lý thuyết công suất tức thời p-q 
và khối xây dựng sử dụng hệ tọa độ d-q, tín hiệu vào của khối này là dòng điện và điện áp tải. Đầu 
ra của khối tách dòng cơ bản và dòng hài là dòng điện hài trên lưới, tín hiệu này sẽ được đưa tới 
khối Pulse generator để phát xung điều khiển cho bộ biến đổi nguồn áp Inverter bơm một dòng điện 
đúng bằng dòng điện hài lên trên lưới, dòng điện này được đưa qua bộ lọc trước khi bơm lên lưới. 
Bảng dưới đây là một số thông số cài đặt mô phỏng: 

Bảng 1. Các thông số cài đặt mô phỏng 

Các thông số của nguồn 

Điện áp nguồn (Ud) 380V 

Tần số (f) 50Hz 

Điện trở đường dây (Rd)/Điện kháng đường dây (Ld) 0.1 /0.15e-3 H 

Thông số của bộ nghịch lưu nguồn áp và bộ lọc 

Điện dung tụ điện bộ nghịch lưu nguồn áp (Cdc) 35e-6 F 

Điện kháng của bộ lọc đầu ra bộ nghịch lưu nguồn áp (Lfilter) 15e-3 H 

Dải cho khối điều khiển thích nghi (HB) 0.02 

Tần số cắt cài đặt cho bộ lọc thông thấp 30Hz 

Cầu chỉnh lưu 3 pha không điều khiển 

Tải của cầu chỉnh lưu 3 pha không điều khiển (Rcl3p) 10  

Cầu chỉnh lưu 1 pha 

Điện trở của cầu chỉnh lưu 1 pha (R1p) 10  

Điện cảm của cầu chỉnh lưu 1 pha (L1p) 0.02H 

Mô phỏng được thực hiện với trường hợp nặng nề nhất là tải phi tuyến không cân bằng: gồm 
cầu chỉnh lưu ba pha không điều khiển và cầu chỉnh lưu một pha. Hai khối tách dòng điện cơ bản 
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và dòng điện hài sử dụng hai phương pháp khác nhau sẽ lần lượt được đưa vào hoạt động để lấy 
kết quả so sánh. 

Quá trình mô phỏng được đặt là 0.3s. Trong đó: 

- Tại thời điểm t = 0, tải phi tuyến và tải không cân bằng được đưa vào hoạt động ngay; 
- Tại thời điểm t = 0.1s, bộ lọc tích cực được đưa vào hoạt động. 

 
Hình 4. Sơ đồ khối của hệ thống trên phần mềm Matlab - Simulink 

 
Hình 5. Cấu trúc của bộ lọc tích cực được xây dựng trên phần mềm Matlab - Simulink 

 

Dưới đây là một số kết quả mô phỏng: 

 
Hình 6. Dòng điện phía tải theo thời gian 

 
Hình 7. Dòng điện phía nguồn khi thuật toán điều 

khiển sử dụng lý thuyết p-q 
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Hình 8. Dòng điện phía phía nguồn khi thuật toán 
điều khiển sử dụng hệ tọa độ d-q 

Hình 9. Dòng điện phía nguồn khi bộ lọc  
không tác động 

  

Hình 10. Phổ dòng điện phía nguồn khi thuật toán 
điều khiển sử dụng hệ tọa độ d-q tác động 

Hình 11. Phổ dòng điện phía nguồn khi thuật toán 
điều khiển sử dụng lý thuyết p-q tác động 

5. Kết luận 

Từ kết quả mô phỏng trên ta thấy rằng, khi tải ba pha là tải phi tuyến và không cân bằng, dòng 
điện trên tải bị méo dạng khá lớn. Tại thời điểm t = 0.1(s), khi ta đưa bộ lọc tích cực vào hoạt động, 
bộ lọc đã tính toán và bơm lên lưới một dòng điện bù làm cho dòng điện phía nguồn gần như có 
dạng hình sin (hình 8). Kết quả phân tích phổ dòng điện cho ta kết quả như sau: 

- Với tải phi tuyến có giá trị như trên, thì dòng điện phía tải bị méo dạng khá lớn, chỉ số 
THD=18.96%. Dòng điện hài bậc 5 có độ lớn xấp xỉ 18.1% dòng điện cơ bản, dòng điện hài bậc 7 
có độ lớn xấp xỉ 6.7% dòng điện cơ bản, dòng điện hài bậc 11 có độ lớn khoảng 2.6% dòng điện cơ 
bản, dòng điện hài bậc 13 có độ lớn khoảng 1.65% dòng điện cơ bản,… 

- Khi bộ lọc được đưa vào hoạt động,với thuật toán điều khiển sử dụng hệ tọa độ d-q thì dòng 
điện phía nguồn gần như có dạng hình sin (hình 8) với chỉ số THD khá thấp là 1.92% (hình 10). Các 
dòng điện hài bậc 3 có độ lớn chỉ khoảng 1.9% dòng điện cơ bản, dòng điện hài bậc 5 và bậc 7 chỉ 
còn khoảng 0.4-0.5% dòng điện cơ bản, các dòng điện hài bậc cao hơn gần như đã bị triệt tiêu hoàn 
toàn. Trong khi đó với thuật toán sử dụng lý thuyết công suất tức thời p-q dòng điện phía nguồn cũng 
gần như có dạng hình sin, chỉ số THD giảm xuống còn 2.14%. Như vậy thuật toán điều khiển sử dụng 
hệ tọa độ d-q cho thấy nó hoạt động tốt hơn thuật toán sử dụng lý thuyết công suất tức thời p-q. 
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ĐẢM BẢO CÁC YÊU CẦU CỦA CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ  

NƯỚC DẰN VÀ CẶN LẮNG TÀU BIỂN DƯỚI GÓC ĐỘ NHÀ THIẾT KẾ 

ENSURING THE REQUIREMENTS ACCORDING TO THE INTERNATIONAL 
CONVENTION FOR THE CONTROL AND MANAGEMENT OF SHIPS’ BALLAST 

WATER AND SEDIMENTS WITH DESIGNERS’ PERSPECTIVE 
 

TRẦN NGỌC TÚ, TRẦN TUẤN THÀNH 

Khoa Đóng tàu, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 

Tóm tắt 

Công ước quốc tế về kiểm soát, quản lý nước dằn và cặn lắng của tàu - BWM, 2004 đã đưa 
ra những quy định liên quan đến nước dằn và cặn lắng của tàu nhằm mục đích đảm bảo tính 
bền vững cho môi trường biển. Điều đó đòi hỏi nhà thiết kế, đóng tàu và khai thác tàu cần 
phải có sự quan tâm đặc biệt đến vấn đề này. Nghĩa là cần phải có các giải pháp từ thiết kế 
đến khai thác trong việc đảm bảo các yêu cầu của Công ước BWM, 2004. Trong bài báo này 
sẽ đi sâu vào những vấn đề mà người thiết kế cần quan tâm trong việc đáp ứng yêu cầu của 
Công ước BWM, 2004. Trên cơ sở đó, bài báo đưa ra mô hình chung trong việc giải quyết 
bài toán nước dằn trong thiết kế. 

Từ khóa: Công ước, BWM 2004, thiết kế, nước dằn, cặn lắng. 

Abtract 

The International for the control and management of ships’ ballast water and sediments, 
2004 (the ballast water management convention, BWM 2004) brought provisions aim to 
ensure the sustainability of the marine environment. It is highly necessary that the designers, 
shipbuilders and ship operators should have comprehensive attention to this issue. This 
means that it is important to have the solutions from designing to operatoring the ship in 
satisfying the requirements of increasingly stringent demand of International Convention for 
the control and management ships’ ballast water and sediments. The article will delve into 
the concerned  issues of  the designer to meet the requirements of the BWM Convention. 
On that basis, this article shows a flowchart in solving problems related to BWM Convention. 

Keywords: Convention, BWM 2004, design, ballast water, sediments. 

1. Đặt vấn đề 

Như chúng ta đã biết, nước dằn có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đảm an toàn cũng 
như nâng cao tính hiệu quả cho tàu trong quá trình khai thác, bởi nó tham gia vào: 

- Đảm bảo và điều chỉnh tư thế cần thiết cho tàu; 
- Điều chỉnh tính ổn định cần thiết cho tàu; 
- Giảm ứng suất thân tàu; 
- Nâng cao hiệu suất của thiết bị đẩy và tính hành hải của tàu. 
Lượng nước dằn mà tàu nhận vào và thải ra môi trường sẽ phụ thuộc vào các trạng thái tải 

trọng của tàu hoặc khi cần điều chỉnh một số tính năng hành hải của tàu. Tùy thuộc vào từng loại 
tàu khác nhau mà lượng nước dằn lớn nhất trên tàu có thể dao động trong khoảng bằng (20÷35)% 
DWT. Như vậy, giả sử tàu có trọng tải 50.000 DWT thì lượng nước dằn mà tàu nhận vào hoặc xả 
ra sẽ vào khoảng 15.000m3. Theo đánh giá của IMO thì hàng năm đội tàu vận tải trên thế giới sử 
dụng khoảng 3 đến 5 tỷ tấn nước dằn [3], đây là một con số nước dằn rất lớn. 

Mặt khác cũng theo thống kê của IMO [3], trong một m3 nước dằn có chứa khoảng 7000 các 
loài thủy sinh vật khác nhau. Chính vì vậy, trong quá trình khai thác, việc nhận và xả dằn trên tàu nếu 
không được kiểm soát và quản lý chặt chẽ sẽ kéo theo việc nhận và xả ra các loài thủy sinh vật độc 
hại ngoại lai, các loài vi khuẩn gây bệnh và các cặn lắng có trong nước dằn (hình 1) từ đó đe dọa đến 
việc bảo tồn và khai thác bền vững đa dạng sinh học cũng như các hệ sinh thái ven bờ biển [1]. 

Chính vì vậy, nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu và tiến đến loại trừ hoàn toàn những rủi ro cho môi 
trường, sức khỏe con người, tài sản và các tài nguyên do việc lan truyền các loài thủy sinh độc hại 
và các nguồn gây bệnh, IMO đã đưa ra các yêu cầu về kiểm soát, quản lý nước dằn và cặn lắng của 
tàu (Công ước BWM 2004) [1]. 

Như vậy, ở đây nhà thiết kế, đóng tàu và khai thác tàu cần phải có sự quan tâm đặc biệt đến 
vấn đề này. Nghĩa là cần phải có các giải pháp từ thiết kế đến khai thác trong việc đảm bảo các yêu 
cầu ngày càng khắt khe của Công ước Quốc tế về kiểm soát và quản lý nước dằn và cặn lắng của 
tàu. Và trong khuôn khổ bài báo này, chúng tôi xin đi vào những vấn đề mà nhà thiết kế cần phải 
quan tâm đến trong việc đảm bảo các yêu cầu của Công ước Quốc tế về nước dằn tàu. 
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    Hình 1. Sự lây lan của các loài thủy sinh độc hại, ngoại lai trong quá trình nhận và xả dằn trong      
khai thác 

  

2. Các yêu cầu chủ yếu của IMO về nước dằn tàu biển liên quan đến thiết kế và đóng mới tàu 
Trong thiết kế và đóng mới tàu, chúng ta cần quan tâm đến các yêu cầu chủ yếu sau của 

Công ước Quốc tế về nước dằn tàu biển: 
- Các yêu cầu của MARPOL 73/78 [2] (Phụ lục I, Chương 4, Quy định 18) liên quan đến nước dằn 

gồm: 
+ Yêu cầu về việc bố trí các két dằn cách ly trên tàu; 
+ Yêu cầu về tổng dung tích các két dằn mạn, đáy đôi, mũi tàu và đuôi tàu; 
+ Yêu cầu về việc bố trí các két dằn mạn, các két dằn dưới đáy đôi dọc theo vùng khoang hàng; 
+ Yêu cầu về việc bố trí an toàn không gian các két dằn cách ly. 
- Các yêu cầu của Công ước BWM [1] về kiểm soát và quản lý nước dằn và cặn lắng của tàu. 

Trong đó nhà thiết kế cần quan tâm đặc biệt đến các yêu cầu sau:  

+ Phần B: Các yêu cầu về quản lý và kiểm soát đối với tàu. Trong đó, cần đặc biệt chú ý đến 
Quy định B-1: Kế hoạch quản lý nước dằn tàu; Quy định B-3: Quản lý nước dằn đối với các tàu; Quy 
định B-5: Quản lý các chất cặn thải đối với tàu; 

+ Phần D: Các tiêu chuẩn đối với quản lý nước dằn. Trong đó chú ý đến tiêu chuẩn D-2: Tiêu 
chuẩn xử lý nước dằn. Đây là tiêu chuẩn tối thiểu nhất đối với việc xả dằn áp dụng cho tất cả các 
tàu biển sau năm 2016. Tiêu chuẩn này quy định về số lượng sinh vật tối đa và kích thước của chúng 
trong 1m3 nước dằn xả ra và quy định về chỉ thị vi khuẩn theo tiêu chuẩn sức khỏe con người. 

- Các Nghị quyết của Ủy ban bảo vệ môi trường biển MEPC [4], gồm 13 các hướng dẫn. 
Trong đó ở đây người thiết kế cần đặc biệt lưu tâm đến những hướng dẫn: 

+ Hướng dẫn về thiết bị tiếp nhận cặn lắng (G1) (Nghị quyết MEPC.152(55)); 

+ Hướng dẫn về việc quản lý nước dằn và phát triển kế hoạch quản lý nước dằn (G4) (Nghị 
quyết MEPC.127(53)); 

+ Hướng dẫn về thiết bị tiếp nhận nước dằn (G5) (Nghị quyết MEPC.153(55)); 

+ Hướng dẫn về việc trao đổi nước dằn (G6) (Nghị quyết MEPC.124(53)); 

+ Hướng dẫn về việc đánh giá nguy cơ theo quy định A-4 của Công ước quốc tế BWM (G7) 
(Nghị quyết MEPC.162(56)); 

+ Hướng dẫn về việc phê chuẩn hệ thống quản lý nước dằn (G8) (Nghị quyết MEPC.174(58)); 

+ Quy trình phê chuẩn hệ thống quản lý nước dằn bằng việc sử dụng hoạt chất (G9) (Nghị 
quyết MEPC.169(57)); 

+ Hướng dẫn về việc phê chuẩn và giám sát chương trình công nghệ xử lý mẫu nước dằn 
(G10) (nghị quyết MEPC.140(54)); 

+ Hướng dẫn về việc thiết kế và xây dựng các tiêu chuẩn về trao đổi nước dằn (G11) (Nghị 
quyết MEPC.149(55)); 

+ Hướng dẫn về việc thiết kế và xây dựng thiết bị kiểm soát cặn lắng trên tàu (G12) (Nghị 
quyết MEPC.209(63)); 

+ Hướng dẫn về các giải pháp bổ sung liên quan tới quản lý nước dằn bao gồm các tình 
huống khẩn cấp (G13) (Nghị quyết MEPC.161(56)). 

 - Các yêu cầu của SOLAS 74 [5] về chống ăn mòn cho các két dằn trên tàu dầu và tàu chở 
hàng rời (Quy định 3.2, Chương II-1, phần A-1, SOLAS 74) theo đó, tất cả các két dùng để dằn nước 
biển yêu cầu phải có một hệ thống ngăn ngừa ăn mòn hiệu quả, như các lớp bảo vệ cứng hoặc tương 
đương) và Nghị quyết MSC.215(82) của IMO [6] về tiêu chuẩn chức năng của lớp phủ bảo vệ bề mặt 
dùng cho két chứa nước biển chuyên dùng để dằn của tất cả các kiểu tàu và không gian mạn kép của 
tàu chở hàng rời (IMO PSPC), theo đó nó yêu cầu về tuổi thọ cho lớp phủ bề mặt các két dùng để 
chứa dằn là 15 năm tính từ khi sử dụng lớp phủ bề mặt lần đầu, trong khoảng thời gian đó, hệ thống 
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phủ bề mặt được dự tính vẫn ở trạng thái "TỐT". Mặc dù hai yêu này không liên quan đến việc kiểm 
soát và quản lý nước dằn và cặn lắng của tàu, nhưng nó liên quan đến việc đảm bảo tính nguyên vẹn 
của các kết cấu bên trong két chứa nước dằn cũng như tuổi thọ của kết cấu. Chính vì vậy nhà thiết kế 
cũng như nhà máy đóng tàu cũng cần quan tâm đến vấn đề này. 

3. Mô hình chung giải quyết bài toán nước dằn trong thiết kế 

Mô hình chung giải quyết bài toán kiểm soát, quản lý nước dằn và cặn lắng của tàu dưới góc 
độ thiết kế bao gồm các bước được thể trên sơ đồ khối hình 3 (đối với tàu thiết kế): 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 2. Hệ thống xử lý nước dằn trên tàu 
 

Bước 1: Dựa trên các thông số đầu vào (loại tàu, các thông số hình học của vỏ bao thân tàu, 
các thông số về khối lượng và tọa độ trọng tâm của tàu ở các trạng thái có thể có trong khai thác, 
các yêu cầu về tư thế, ổn định và ứng suất thân tàu trong khai thác) người thiết kế sẽ tính toán lượng 
nước dằn cần thiết và tọa độ trọng tâm của chúng trong việc đảm bảo thỏa mãn các mục đích về tư 
thế tàu, ổn định và ứng suất thân tàu ở các trạng thái tải trọng khác nhau. 

Bước 2: Tối ưu hóa việc bố trí hệ thống các két chứa nước dằn, kết cấu bên trong của chúng 
và hệ thống đường ống bơm dằn. Để làm được điều này nhà thiết kế sẽ căn cứ trên: 

- Lượng nước dằn và tọa độ trọng tâm cần thiết của chúng đã được xác định ở bước 1; 
- Yêu cầu của MARPOL 73/78 về dung tích, vị trí của các khoang két như đã trình bày ở trên 

(đối với tàu dầu); 
- Các hướng dẫn về thiết kế hình dáng, kết cấu bên trong các két chứa nước dằn và bố trí hệ 

thống đường ống bơm dằn nhằm giảm thiểu sự tích tụ cặn lắng trong két nằm trong nghị quyết 
MEPC.209(63) (Nghị quyết hướng dẫn về việc thiết kế và xây dựng thiết bị kiểm soát cặn lắng trên 
tàu (G12)). 

Bước 3: Lựa chọn và lắp đặt hệ thống xử lý nước dằn cho tàu (bơm dằn, hệ thống xử lý nước 
dằn, hệ thống giám sát quá trình xử lý nước dằn và cặn lắng, lấy mẫu,…). Khi lựa chọn hệ thống 
này cần lưu ý đến các vấn đề sau: 
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- Quy định B-3: Quản lý nước dằn đối với 
các tàu, Quy định B-5: Quản lý các chất cặn thải 
đối với tàu và tiêu chuẩn D-2: tiêu chuẩn xử lý 
nước dằn trong công ước BWM; hướng dẫn về 
thiết bị tiếp nhận cặn lắng (G1), hướng dẫn về 
thiết bị tiếp nhận nước dằn (G5), hướng dẫn về 
việc phê chuẩn hệ thống quản lý nước dằn 
(G8), hướng dẫn về việc phê chuẩn và giám sát 
chương trình công nghệ xử lý mẫu nước dằn 
(G10) trong nghị quyết của MEPC. 

- Công suất của bơm dằn và công suất 
của hệ thống xử lý nước dằn; 

- Cột áp của bơm dằn; 
- Hoạt động của hệ thống bơm dằn trong 

trường hợp khẩn cấp; 
- Các vấn đề an toàn liên quan đến các 

chất khí tạo ra trong quá trình xử lý nước dằn; 
- Trơ hóa môi trường khí của két chứa 

nước dằn; 
- Lắp đặt thiết bị xử lý nước dằn trong 

vùng khí nguy hiểm của tàu chở hàng lỏng dễ 
cháy. 

 
 
 
 

Hình 3. Trình tự các bước giải quyết bài toán 
nước dằn trong thiết kế 

 

Bước 4: Xây dựng quy trình vận hành và khai thác nước dằn, việc xây dựng này sẽ căn 
cứ trên: 

- Quy định B-1 về kế hoạch quản lý nước dằn của công ước BWM;  
- Các hướng dẫn về việc quản lý nước dằn và phát triển kế hoạch quản lý nước dằn (G4) 

(Nghị quyết MEPC.127(53)). 
 

4. Kết luận 

Trên cơ sở các vấn đề nêu trên, bài báo đã thu được các kết quả sau: 
- Đã nêu bật được vai trò đặc biệt quan trọng của nước dằn trong khai thác tàu biển.  
- Đã nêu bật được tính cấp thiết trong việc kiểm soát và quản lý chặt chẽ nước dằn và cặn 

lắng của tàu nhằm bảo tồn và khai thác bền vững đa dạng sinh học cũng như các hệ sinh thái ven 
bờ biển. 

- Đã liệt kê được đầy đủ các yêu cầu của Công ước quốc tế IMO liên quan đến nước dằn tàu 
biển mà người thiết kế, đóng tàu và khai thác cần quan tâm. 

- Đã đề xuất được mô hình chung trong việc giải quyết bài toán nước dằn trong thiết kế. 
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NGHIÊN CỨU TƯƠNG TÁC GIỮA TÀU VỚI TÀU PHỤC VỤ CÔNG TÁC 
BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI TRONG LUỒNG HẸP 

RESEARCH ON THE SHIP-SHIP INTERACTION SUPPORTING TO AIDS 
TO NAVIGATION IN NARROW CHANNELS 

 
TRẦN KHÁNH TOÀN 

Khoa Công trình, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 

Tóm tắt  

Tàu chuyển động trong luồng hẹp chịu tác động bởi các lực tương tác: tàu - tàu (ship-ship 
interactions), tàu - bờ/đáy (ship-bank/bottom interaction), gió (wind), dòng chảy (current), sóng 
(wave),… Trong các tương tác trên, tương tác tàu - tàu là tương tác phức tạp và khó lường 
nhất, phụ thuộc vào tốc độ dịch chuyển, khoảng cách tương đối giữa các tàu và kinh nghiệm 
của người tác nghiệp tránh va. Nghiên cứu về tương tác tàu - tàu phục vụ cho việc dự báo quĩ 
đạo và cảnh báo sớm khả năng đâm va trong các tình huống tránh vượt của tàu khi hành hải 
trong luồng hẹp.  

Từ khóa: Tương tác tàu - tàu, thủy động lực học tàu, chuyển động tàu. 

Abtracts 

Ship movements in narrow channels are affected by the interaction forces: ship-ship 
interactions, ship-bank/bottom interaction, wind, current, wave,... In these interactions, the 
ship-ship interaction is the most unpredictable and complex, depending on the ship speed, the 
relative distance between the ships and the operational experience of the navigator in collision 
avoidance. The study of ship-ship interactions applying for the ship trajectory prediction and 
early warning capabilities in the head-on and overtaking situations in narrow channels. 

Keywords: Ship-ship interactions, ship hydrodynamic, ship manoeuvring. 

1. Mô hình toán chuyển động của tàu  

Trong nghiên cứu này, mô hình chuyển động tàu xét cho tàu chuyển động trên mặt nước 3 
bậc tự do (3 DOF), gồm 3 thành phần chuyển động: chuyển động thẳng (surge), chuyển động ngang 
(sway) và chuyển động xoay/đảo mũi (yaw) như hình 1.  

 
Hình 1. Mô hình chuyển động tàu trong hệ toạ độ tuyệt đối (OXYZ) và hệ tương đối (Gxyz) 
 

Hệ phương trình động lực học tổng quát của tàu có dạng như sau: 

𝑚(�̇� − 𝑣𝑟) = 𝑋

𝑚(�̇� + 𝑢𝑟) = 𝑋
𝐼𝑍 �̇� = 𝑁

 (1) 

Trong đó: 

m: Khối lượng tàu; 

u, v, r là các thành phần vận tốc chuyển động thẳng, ngang và xoay của tàu; 

�̇�, �̇�, �̇� là các thành phần gia tốc chuyển động thẳng, ngang và xoay của tàu; 

Iz là mô men quán tính xoay của tàu; 

X, Y, N là các thành phần lực thủy động theo phương dọc, ngang và và mô men xoay của tàu.   
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2. Sơ đồ và mô hình tính toán các thành phần lực và mô men tương tác tàu - tàu 

Trong hệ phương trình chuyển động dạng tổng quát (1), các lực và mô men X, Y, N bao gồm 
lực tác dụng của chân vịt và bánh lái, nếu xét đến tương tác tàu - tàu cần phải tính thêm các lực và 
mô men do tương tác thủy động lực giữa tàu - tàu. Sơ đồ tính toán tương tác tàu - tàu thể hiện như 
trong hình 2. 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2. Sơ đồ tính toán tương tác thủy động lực giữa tàu với tàu 

Công thức tính toán thành phần lực dọc Xship-ship, lực ngang Yship-ship và mô men xoay Nship-ship: 

Tình huống 2 tàu cùng hướng/vượt nhau (overtaking ships, Brix,1979): 

𝑋𝑠ℎ𝑖𝑝−𝑠ℎ𝑖𝑝 = 𝜉𝑋𝑚𝑎𝑥 = 𝜉 [(0.014 ÷ 0.017)
1

2
𝜌𝑉𝑚

2𝐿𝑚𝑇𝑚]

𝑌𝑠ℎ𝑖𝑝−𝑠ℎ𝑖𝑝 = 𝜉𝑌𝑚𝑎𝑥 = 𝜉 [(0.025 ÷ 0.030)
1

2
𝜌𝑉𝑚

2𝐿𝑚𝑇𝑚]

𝑁𝑠ℎ𝑖𝑝−𝑠ℎ𝑖𝑝 = 𝜉𝑁𝑚𝑎𝑥 = 𝜉 [(0.004 ÷ 0.007)
1

2
𝜌𝑉𝑚

2𝐿𝑚
2 𝑇𝑚]

 (2) 

Tình huống 2 tàu đối hướng/tránh nhau (head-on ships, Varyani et al., 1999): 

𝑋𝑠ℎ𝑖𝑝−𝑠ℎ𝑖𝑝 ≈ 0

𝑌𝑠ℎ𝑖𝑝−𝑠ℎ𝑖𝑝 = ∑𝑌𝑠ℎ𝑖𝑝−𝑠ℎ𝑖𝑝
(𝑖)

3

1

𝑁𝑠ℎ𝑖𝑝−𝑠ℎ𝑖𝑝 = ∑𝑁𝑠ℎ𝑖𝑝−𝑠ℎ𝑖𝑝
(𝑖)

4

1

 (3) 

3. Lựa chọn mô hình tàu thực để tính toán và mô phỏng tương tác 

Lựa chọn mô hình tàu thực là tàu dầu Esso Bernicia 193000 DWT để tính toán và mô phỏng 
tương tác. Hệ phương trình động lực học đưa về hệ không thứ nguyên, có dạng: 

�̇� − 𝑣𝑟 = 𝑔𝑋"
�̇� + 𝑢𝑟 = 𝑔𝑌"

(𝑙𝑘𝑍")
2�̇� = 𝑔𝐿𝑁

 (4) 

Trong đó: 

g là gia tốc trọng trường; 

L là chiều dài tàu; 

kz” = 
1

𝐿
√

𝐼𝑧

𝑚
 là bán kính xoay không thứ nguyên. 

Các thành phần lực dọc, lực ngang và mômen xoay không thứ nguyên do lực đẩy chân vịt và 
bánh lái của tàu (vế phải của các phương trình) được biểu diễn thông qua các thành phần chuyển 
động và các hệ số thủy động lực học của tàu.    
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4. Kết quả tính toán và mô phỏng 

Sử dụng ngôn ngữ lập trình Matlab, tác giả đã lập trình tính toán và mô phỏng cho mô hình 
tàu thực Esso Bernicia (coi tàu tính toán và tàu mục tiêu là cùng một dạng tàu có kích thước như 
nhau). Phần mô phỏng được thực hiện cho 2 tình huống tránh/đối hướng và vượt/cùng hướng cho 
2 tàu cùng kích thước trong luồng hẹp.  

4.1. Thông số đầu vào mô phỏng 

Thông số tàu thể hiện trong bảng 1: 

Bảng 1. Thông số mô hình tàu thực Esso Bernicia 

THÔNG SỐ TÀU GIÁ TRỊ 

Lpp: Chiều dài giữa 2 đường vuông góc 304,8 (m) 

B: Chiều rộng  47,17 (m) 

T: Mớn nước 18,46 (m) 

: Lượng giãn nước 220000 (m3) 

Lpp/B: Tỉ số giữa chiều dài và chiều rộng 6,46 

B/T: Tỉ số giữa chiều rộng và mớn nước  2,56 

CB: Hệ số béo 0,83 

U0: Vận tốc khai thác tàu (danh định) 16 (knots) 

n:  Vận tốc quay vòng khai thác chân vịt ( danh định) 80 (vòng/phút) 

Thông số chuyển động của tàu tính toán (own ship) và tàu mục tiêu (target ship) trong tình 
huống mô phỏng cho 2 trường hợp cùng chiều và ngược chiều thể hiện trong bảng 3 (bảng nhập 
liệu trên phần mềm Excel liên kết với ngôn ngữ lập trình Matlab): 

Bảng 3. Thông số đầu vào mô phỏng cho 2 tình huống tàu cùng và đối hướng 

 
4.2. Kết quả mô phỏng và phân tích (sử dụng ngôn ngữ lập trình Matlab) 

(1). Tình huống 2 tàu vượt nhau/cùng hướng: 

Kết quả mô phỏng quĩ đạo và biến thiên các thành phần lực, mô men và vận tốc 2 tàu thể 
hiện trong hình 3. Ý nghĩa một số thuật ngữ trên giao diện kết quả mô phỏng: 

Ship trajectory: quĩ đạo tàu; time: thời gian mô phỏng; Total velocity: vận tốc tổng hợp; Surge 
velocity: vận tốc theo phương dọc tàu; Sway velocity: vận tốc theo phương ngang tàu; Surge force: 
lực tác dụng theo phương dọc tàu; Sway force: lực tác dụng theo phương ngang tàu; N moment: 
mô men N.  

*. Phân tích kết quả mô phỏng 

- So sánh quĩ đạo và các thành phần lực và mô men khi không có tương tác (đường nét đứt) 
với quĩ đạo và các thần lực và mô men khi có tương tác (đường nét liền) cho thấy: quĩ đạo và các 
thành lực và môn men của tàu bị thay đổi khi xuất hiện tương tác tàu - tàu.  

- Tàu chịu cả hiệu ứng hút và đẩy.  

- Trong trường hợp tàu cùng kích thước, chuyển động cùng chiều, tàu có vận tốc nhỏ hơn 
(tàu mục tiêu) bị thay đổi quĩ đạo nhiều hơn (thể hiện ở độ dạt ngang).  

- Phân tích về thời điểm tác dụng giữa biểu đồ các thành phần lực và mô men với sự thay đổi 
quĩ đạo cho thấy: Thời điểm tàu bị hút xảy ra khoảng 1/4 khoảng dịch dọc trước thời điểm khi 2 tàu 
chuyển động ngang tâm nhau, nhưng khoảng cách ngang mạn bị thu hẹp (do hiệu ứng hút) xảy ra 
sau đó một khoảng thời gian. Điều này được lý giải do tàu chuyển động với quán tính lớn, nên quĩ 
đạo tàu thay đổi do bị hút thường xảy ra chậm hơn so với thời điểm bắt đầu có tác dụng của lực 
tương tác. Đây cũng là thời điểm nguy hiểm do lực hút ngang Y và môn men xoay N đạt giá trị lớn 
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nhất, trong khi đó lực dọc X cũng đạt giá trị lớn nhất theo hướng đẩy trong khi tàu đã bắt đầu bị đảo 
mũi, do đó càng làm gia tăng quá trình 2 tàu chuyển động về phía gần nhau hơn. Tiếp sau hiệu ứng 
hút là hiệu ứng đẩy, thể hiện ở đồ thị biến thiên lực ngang Y và mô men N đảo dấu.  

 
Hình 3. Kết quả mô phỏng tương tác thủy động lực tàu - tàu trong tình huống tàu tính toán  

(biểu tượng "X") vượt/cùng hướng tàu mục tiêu (biểu tượng "O") 
 

(2). Tình huống 2 tàu tránh nhau/đối hướng: 

Kết quả mô phỏng quĩ đạo và biến thiên các thành phần lực, mô men và vận tốc 2 tàu thể 
hiện trong hình 4. 

*. Phân tích kết quả mô phỏng 

So sánh quĩ đạo và các thành phần lực và mô men khi không có tương tác (đường nét đứt) 
với quĩ đạo và các thần lực và mô men khi có tương tác (đường nét liền) cho thấy: quĩ đạo và các 
thành lực và môn men của tàu bị thay đổi khi xuất hiện tương tác tàu - tàu, tuy nhiên sự thay đổi về 
quĩ đạo không lớn như trường hợp 2 tàu vượt nhau/cùng hướng.  

 

 
Hình 4. Kết quả mô phỏng tương tác thủy động lực tàu - tàu trong tình huống tàu tính toán  

(phía dưới giao diện mô phỏng) tránh/đối hướng tàu mục tiêu (phía trên giao diện mô phỏng) 
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5. Kết luận 

Qua phân tích kết quả mô phỏng quĩ đạo và các thành lực và mô men tương tác thủy động 
tàu - tàu cho thấy: hiệu ứng hút (nguy hiểm) trong trường hợp 2 tàu vượt nhau/cùng hướng xảy ra 
với độ dạt ngang lớn hơn so với trường hợp 2 tàu đối hướng/tránh nhau. Tàu có vận tốc nhỏ hơn 
sẽ bị hút/đẩy nhiều hơn. Thời điểm nguy hiểm thường xảy ra với một độ trễ nhất định sau thời điểm 
2 tàu ngang tâm nhau.  

Kết quả nghiên cứu có giá trị tham khảo hữu ích đối với các nghiên cứu về chuyển động và 
tác nghiệp tránh va trong luồng hẹp. Trong giai đoạn nghiên cứu tiếp theo, tác giả sẽ phát triển 
chương trình lập trình cho các chủng loại tàu có kích thước khác nhau, thay đổi khoảng cách ngang 
giữa 2 tàu,… để xác định chính xác thời điểm nguy hiểm. Từ đó đưa ra các khuyến cáo, dự báo thay 
đổi quĩ đạo tàu và cảnh báo khoảng cách an toàn trong tác nghiệp tránh va.  

Như thông thường, ngoài việc sử dụng các công thức kinh nghiệm của người điều khiển tàu 
khi tác nghiệp tránh va, kết quả nghiên cứu này có thể phát triển thành modul lập trình hỗ trợ điều 
động tránh va trong các hệ thống mô phỏng buồng lái phục vụ đào tạo và huấn luyện an toàn hàng 
hải, hướng đến việc các chuyên gia Việt Nam có thể tự lập trình, xây dựng và hoàn thiện các hệ 
thống mô phỏng buồng lái thay cho việc phải mua và chuyển giao công nghệ từ nước ngoài.    
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ẢNH HƯỞNG CỦA NỀN ĐẤT YẾU ĐẾN QUÁ TRÌNH TÍNH TOÁN THIẾT 
KẾ VÀ KHAI THÁC SỬ DỤNG CÔNG TRÌNH BẾN BỆ CỌC CAO 
THE EFECTS OF SOFT SOIL TO THE DESIGNING AND OPERATING 

PROCESS OF OPEN-TYPE WHARF 
NGUYỄN VĂN NGỌC 

Khoa Công trình, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 

Abstract 

The soft soil has some properties: low carrying capacity; deep settlement under the action of 
loads; It is difficult to determine exactly some physico-mechanical properties especially angle 

of internal friction () and adhesive force (C). The above mentioned factors impact to the 
designing and operating process of open-type wharf directly which would be discussed in this 
paper. 

Từ khóa: Nền đất yếu, bến bệ cọc cao, thiết kế, khai thác. 

Tóm tắt 

Nền địa chất yếu có đặc điểm khả năng chịu lực kém, lún nhiều dưới tác dụng của tải trọng, 

một số chỉ tiêu cơ lý khó xác định chính xác, đặc biệt là góc nội ma sát () và lực dính (C) của 
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đất. Các yếu tố trên ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình tính toán thiết kế và khai thác công trình 
của bến bệ cọc cao sẽ được đề cập trong bài báo này. 

Keywords: The soft soil, open-type wharf, design, operate. 

1. Đặt vấn đề 

Có nhiều tiêu chí đánh giá nền đất yếu, song đơn giản nhất có thể thấy nền đất yếu thường 

là loại đất bùn, bùn sét, đất sét trạng thái dẻo đến chảy dẻo có: Is = 1,02,0;  = 1o5o ; C = 0,010,09 
kG/cm2 [2]. 

2. Nội dung và kết quả nghiên cứu 

2.1. Nền đất yếu ảnh hưởng đến tính toán sức chịu tải của cọc 

2.1.1. Tính toán sức chịu tải của cọc 

Theo [4] sức chịu tải tiêu chuẩn của cọc ma sát thi công bằng phương pháp đóng có bề rộng 
tiết diện đến 0,8m, chịu tải trọng nén, được xác định theo công thức: 

   Qtc = m(mRqpAp + umffsili)     (1) 

Theo (1), sức chịu tải tiêu chuẩn của cọc theo đất nền phụ thuộc vào hai thành phần: 

- Sức kháng bên (lực ma sát giữa cọc và đất): umffsili; 

- Sức kháng mũi cọc: mRqpAp. 

Trong đó:  

qp và fsi - cường độ chịu tải ở mũi cọc và mặt bên của cọc, lấy theo bảng A1 và A2 [4]; 

m - hệ số điều kiện làm việc của cọc trong đất, lấy bằng 1,0; 

mR; mf - hệ số làm việc của đất lần lượt ở mũi cọc và ở mặt bên cọc có kể đến ảnh hưởng 
của phương pháp hạ cọc đến sức chống tính toán của đất, xác định theo bảng A3 [4]. 

Sức chống của đất ở mũi cọc (qp) và ma sát bên (fs) chỉ được xác định nếu: Is ≤ 0,6 và Is ≤ 1,0; 
ngược lại được coi qp = fs = 0. Với nền đất yếu, mũi cọc thường đóng tới lớp đất chịu lực tốt do đó Is ≤ 
0,6. Tuy nhiên các lớp đất yếu xung quanh cọc thường có chiều dày lớn (Is > 1,0), vì vậy theo tính toán 
sức chống mặt bên của cọc nhỏ hơn nhiều sức chống mũi cọc. Nghiên cứu kết quả thí nghiệm cọc PDA 
của một số công trình trên nền địa chất yếu tại Hải Phòng cho kết quả trái ngược với tính toán lý thuyết. 

2.1.2. So sánh kết quả tính toán sức chịu tải của cọc theo thiết kế và thí nghiệm (PDA) 

So sánh kết quả tính toán lý thuyết và thực nghiệm các công trình: sàn nâng tàu Công ty 189; 
cầu tàu 20.000DWT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển cảng Đình Vũ là 2 công trình được xây 
dựng trên nền đất yếu [3]: 

- Tính toán lý thuyết, sức chống mặt bên của cọc chỉ chiếm: 23,64% ÷ 24,14%; sức chống 
dưới mũi cọc chiếm tỷ lệ lớn: 74,86% ÷ 76,36%. 

- Kết quả thí nghiệm PDA cho thấy kết quả ngược lại, sức chống mặt bên của cọc chiếm tỷ lệ 
lớn: 78,09% ÷ 90,8%; sức chống mũi cọc chiếm tỷ lệ nhỏ: 9,13% ÷ 21,90%. 

Thực nghiệm chứng tỏ, quan điểm cho rằng nền đất yếu sức chống mặt bên của cọc là không 
đáng kể, tính toán có thể bỏ qua; cọc phải đóng xuống tầng đất cứng là không đúng với thực tế. Đây 
là vấn đề đòi hỏi các nhà khoa học phải xem xét một cách nghiêm túc. 

2.2. Nền đất yếu ảnh hưởng đến ổn định công trình 

2.2.1. Tính toán ổn định theo mặt trượt cung tròn 

Theo [1] điều kiện ổn định trượt sâu của công trình bến được kiểm tra theo công thức: 

   
g

n

trdc M
k

m
Mmnn .... 

      (2) 

Trong đó: nc - hệ số tổ hợp tải trọng; n - hệ số vượt tải; md - hệ số phụ thuộc vào điều kiện 
làm việc; kn - hệ số đảm bảo; m - hệ số điều kiện làm việc; 

Mtr và Mg - tương ứng là tổng mômen của các lực gây trượt và lực giữ với tâm cung trượt 
nguy hiểm nhất được xác định theo công thức: 

Mtr = R.gi.sini + wi.zi      (3) 

Mg = R.[ gi.sini.tgi + ci.li + Qci]    (4) 

Trong đó: 

R - bán kính cung trượt; 
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gi - tổng trọng lượng của các lớp đất, của các cấu kiện công trình và của hoạt tải trong 
phạm vi cột đất thứ i; 

i - góc giữa đường thẳng đứng và bán kính vẽ qua giao điểm của cung trượt với đường 
tác dụng của lực gi; 

i và ci - tương ứng là góc nội ma sát và lực dính của đất ở đáy cột đất thứ i; 

li - chiều dài đoạn cung thứ i ở đáy cột đất thứ i; 

wi - áp lực đất chủ động tăng thêm; 

zi - khoảng cách từ tâm trượt đến lực wi;  

Qci - lực kháng trượt tính cho 1m dài công trình do sức chống gãy cọc của các cọc đóng 
xuống qua mặt trượt một đoạn sâu tz. Trị số Qci có thể xác định theo công thức: 

Lt

M
Q

z

c
ci

.

.4
        (5) 

Mc - mômen uốn trong cọc ở dưới mặt trượt xác định theo hai điều kiện; 

Điều kiện bền của kết cấu BTCT, tính theo công thức trong tiêu chuẩn [5]; 

Điều kiện ngàm của cọc dưới mặt trượt một đoạn 
25,1

n
z

t
t  theo công thức: 

8

.).( 2

zccb
c

tl
M

 
       (6) 

b và c - tương ứng là cường độ áp lực đất bị động, chủ động tại điểm tương ứng mặt 
trượt đi qua; 

lc - chiều dài của đoạn thẳng mà trên phạm vi đó áp lực chủ động và bị động của đất sẽ 
truyền qua cọc; 

tz - nửa chiều dài đoạn cọc bị uốn giữa hai mặt phẳng ngàm; 

ccb

c
z

l

M
t

).(

.8

 
       (7) 

2.2.2. Ảnh hưởng của nền địa chất yếu với tính toán ổn định của công trình bến bệ cọc cao 

Trường hợp công trình xây dựng trên nền địa chất yếu, sức chống trượt do i, ci thường rất 
nhỏ, vì vậy việc xác định lực kháng trượt Qci (còn gọi là lực cắt cọc) trong công thức (3) là hết sức 
quan trọng, tuy nhiên: 

- Đặc điểm cấu tạo của bến bệ cọc cao là nền cọc đóng trên mái dốc đất. Với nền địa chất 

yếu, mái dốc đất thiết kế () thường có độ dốc lớn hơn mái dốc lấy theo góc nội ma sát (>). Vì vậy 

việc tính toán cường độ áp lực đất bị động (b) và chủ động (c) theo [1] không thực hiện được, cụ 
thể là: 

  ... chiibb        (8) 

Trong đó: 




 

cos

cos
.

)1(

1 2

2

b

b
z


      (9) 

   




cos.cos

)sin().sin( 
bz      (10) 

     bc .2  

 - góc nội ma sát giữa đất và tường; 

Vì: > do đó sin(-) < 0  
b

z không xác định. 

- Các phần mềm thông dụng hiện nay phục vụ cho tính toán ổn định mái dốc đất chủ yếu 
không xét đến lực kháng của cọc, do đó khi tính toán kiểm tra các công trình bến bệ cọc cao xây 
dựng trên nền đất yếu tư vấn thiết kế, thẩm tra thường bỏ qua lực chống trượt Qci, vì vậy hệ số ổn 

định tính toán thấp, chỉ đạt k = 0,40,6 (hệ số ổn định cho phép [k] = 1,0). Căn cứ kết quả tính toán 
trên các nhà thiết kế, thẩm tra đều cho rằng công trình không đảm bảo điều kiện ổn định. Rõ ràng 
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đánh giá như vậy là không đúng với thực tế, dẫn đến phải sử dụng giải pháp kết cấu tốn kém không 
cần thiết (ví dụ như cầu tàu số 1 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển cảng Đình Vũ). 

 

 
Hình 1. Tính ổn định CTB bệ cọc cao có xét lực cắt cọc Qi 

2.3. Ảnh hưởng của nền địa chất yếu đối với quá trình khai thác sử dụng bến bệ cọc cao 

2.3.1. Ảnh hưởng tiêu cực 

Nền địa chất yếu, ngoài khả năng chịu tải và khả năng chống mất ổn định kém còn có yếu 
điểm là lún nhiều dưới tác dụng của tải trọng, gây ra hiện tượng ma sát âm đối với cọc khi khai thác. 
Tuy nhiên tải trọng khai thác phía sau bến gây ra lún thường chỉ ảnh hưởng nhiều đối với các cọc 
sát khu đất phía sau bến. Mặt khác dải đất sát bến thường được bố trí đường giao thông cho thiết 

bị xếp dỡ và phương tiện vận chuyển đi lại, vì vậy khi tính toán lấy tải trọng q = 46 T/m2 là chưa 
sát với thực tế. Rõ ràng tác nhân gây lún lớn nhất chính là do khối đá đổ và thi công san lấp sau 
bến. 

 
Hình 2. Nền đất yếu bị lún dưới tác động của tải trọng 

 

 i


c

Qci

Qci

0
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2.3.2. Nhân tố hạn chế ảnh hưởng tiêu cực 
Khối đá đổ trong phạm vi nền cọc có tác dụng làm tăng thành phần sức chống bên của cọc. 

Khi chất tải, nền đất yếu lún, tuy nhiên nếu việc thi công đổ đá và san lấp được thực hiện theo từng 
lớp, khống chế chiều dày thi công hợp lý sẽ có tác dụng lèn chặt lớp đất yếu phía dưới, tăng khả 
năng chịu lực và khả năng chống mất ổn định của nền. Do đó việc nghiên cứu khai thác yếu tố tích 
cực này là rất cần thiết. 
3. Kết luận 

Tính toán thiết kế, thi công và khai thác công trình trên nền địa chất yếu là vấn đề cực kỳ phức 
tạp, vì vậy cần được quan tâm đánh giá đúng sức chịu tải, khả năng chống trượt của nền cọc, ảnh 
hưởng khối đá đổ dưới gầm bến để có tính toán chính xác trong thiết kế, khai thác công trình hợp lý 
nhằm phát huy hết khả năng và hạn chế những yếu điểm của nó, có như vậy mới mong đem lại chất 
lượng, hiệu quả cao trong đầu tư xây dựng. 
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NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA PHƯƠNG PHÁP NEO ĐẾN SỰ PHÂN BỐ 
NỘI LỰC TRONG KẾT CẤU BẾN NỔI 

STUDY EFFECTS OF ANCHORED METHOD ON INTERNAL FORCE 
DISTRIBUTION OF FLOATING BERTH  

TRẦN LONG GIANG 

Viện Nghiên cứu & Phát triển, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam  

Tóm tắt 

Trong bài báo này, tác giả nghiên cứu ảnh hưởng của việc thay đổi phương pháp cố định 
bến nổi đến sự phân bố nội lực trong các phần tử của kết cấu công trình bằng phần mềm 
SAP2000. Tác giả cũng so sánh kết quả mô hình tính toán bằng phần mềm SAP2000 với 
mô hình vật lý dùng để kiểm chứng kết quả tính toán trong bài báo. 

Từ khóa: Bến nổi, nội lực, mô hình vật lý. 

Abstract  

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

Keywords: Floating berth, internal force distribution, physical model. 
 

1. Đặt vấn đề 

Bến nổi là kết cấu rất thích hợp để ứng dụng trong vùng nước sâu, địa chất yếu, mực nước 
dao động lớn, sóng ngắn, nó có ưu điểm lớn là hầu như không có sự can thiệp nào vào quá trình 
vận tải bùn cát và tuần hoàn nước. Khả năng di chuyển cho phép thay đổi việc neo đậu và bố trí bến 
nổi một cách dễ dàng. 

Việc lựa chọn cách neo giữ bến nổi như thế nào là hợp lý đã được một số nhà khoa học quan 
tâm đề cập đến, nhưng việc phân tích ảnh hưởng của các phương pháp neo giữ này đến sự phân 
bố nội lực trong kết cấu công trình chưa được nghiên cứu. Chính vì vậy, trong bài báo này tác giả 
đi sâu phân tích vấn đề nêu trên. 

 



CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2017 

 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải    Số 49 - 01/2017                                                        56 

2. Tính toán nội lực của kết cấu bến nổi 

Nguyên tắc tính toán được nội lực của kết cấu bến nổi cũng giống như tính toán nội lực của 
kết cấu bến cố định, nghĩa là yêu cầu đầu vào phải có tải trọng, các thông số hình học của kết cấu, 
các chỉ tiêu cơ lý của vật liệu làm kết cấu công trình. Sau đó ta phải khai báo các liên kết của kết 
cấu nổi với chất lỏng, kết cấu neo với đất nền, kết cấu neo với kết cấu nổi, sau khi mô hình hóa kết 
cấu, ta chọn các tổ hợp tải trọng và tiến hành tính toán [1]. 

2.1. Số liệu đầu vào 

Để so sánh ảnh hưởng của phương pháp neo đến phân bố nội lực trong kết cấu bến nổi, 
trong bài báo này, tác giả lựa chọn mô hình kết cấu bến nổi gồm 04 thùng bê tông thành mỏng có 
kích thước LxBxH=6mx2,4mx1,4m liên kết với nhau được trình bày trong hình 1. 

 
Hình 1. Mô hình kết cấu bến nổi trong SAP2000 

 

Số liệu tải trọng đầu vào để phân tích một kết cấu bến nổi được lựa chọn trên cở sở các tiêu chuẩn 
về tải trọng tác động lên công trình bến cảng [2], tiêu chuẩn về tải trọng tác động lên công trình thủy [3] 
và tham khảo kết quả nghiên cứu [1], [7], giá trị tải trọng được trình bày cụ thể như trong bảng 1: 

 

Bảng 1. Số liệu tải trọng dùng trong tính toán bằng SAP2000 

STT Hạng mục Đơn vị Giá trị 

1 Tải trọng tựa tàu T/m 0,19 

2 Tải trọng neo tàu   

 - Lực căng dây neo S T 3,6 

 - Thành phần vương góc mép bến Sq T 2,6 

 - Thành phần song song mép bến Sn T 2,6 

 - Thành phần thẳng đứng với mép bến Sv T 0,0 

3 Tải trọng va tàu   

 - Thành phần vuông góc mép bến Fq T 14,7 

 - Thành phần song song với mép bến Fn T 7,35 

4 Tải trọng do dòng chảy   

 - Tải trọng do dòng chảy dọc tác dụng lên bến N T 1,75 

 - Tải trọng do dòng chảy ngang tác dụng lên bến Q T 2,84 

5 Tải trọng hàng hóa T/m2 1 

6 Tải trọng sóng T 5,1 
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2.2. Tính toán nội lực kết cấu bến nổi bằng SAP2000 

2.2.1. Kết cấu bến nổi neo bằng cọc neo 

Kết cấu bến nổi được neo bằng 4 cọc neo, mỗi bên 2 cọc neo (cọc neo được chọn là cọc thép 
D = 700mm chiều dày t = 12mm), liên kết cọc neo trong đất được giả định là liên kết ngàm cứng 
được trình bày như hình 2. 

 
Hình 2. Kết cấu bến nổi bằng cọc neo 

Kết quả tính toán nội lực trong bản và trong dầm của bến nổi được trình bày như sau:  

- Mô men lớn nhất trong bản theo trục 1. M11 =1,65kN.m; 

- Mô men lớn nhất trong bản theo trục 2. M22 = 2,20kN.m; 

- Mô men lớn nhất trong dầm theo trục 1. M1 =327,76kN.m; 

- Mô men lớn nhất trong dầm theo trục 2. M2 =648,27kN.m. 

2.2.2. Kết cấu bến nổi neo bằng dây neo 

Kết cấu bến nổi được neo bằng 4 dây neo, mỗi bên 2 cọc neo (dây neo được chọn là cáp có 
đường kính D = 50mm), cáp neo được liên kết khớp với rùa neo bằng bê tông cốt thép được trình 
bày như hình 3. 

 
Hình 3. Kết cấu bến nổi bằng dây neo 

Kết quả tính toán nội lực trong bản và trong dầm của bến nổi được trình bày như sau:  

- Mô men lớn nhất trong bản theo trục 1. M11 = 3,17kN.m; 

- Mô men lớn nhất trong bản theo trục 2. M22 = 4,94kN.m; 

- Mô men lớn nhất trong dầm theo trục 1. M1 = 94,51kN.m; 

- Mô men lớn nhất trong dầm theo trục 2. M2 = 486,75kN.m. 

2.2.3. Kết cấu bến nổi neo bằng xích neo 

Kết cấu bến nổi được neo bằng 4 xích neo, mỗi bên 2 xích neo (xích neo được chọn là thép 
có đường kính D = 50mm), chiều dài của xích neo được chọn trên cơ sở tham khảo kết quả nghiên 



CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2017 

 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải    Số 49 - 01/2017                                                        58 

cứu [5] và [6], xích neo được liên kết khớp với rùa neo bằng bê tông cốt thép được trình bày như 
hình 4. 

 
Hình 4. Kết cấu bến nổi bằng xích neo 

Kết quả tính toán nội lực trong bản và trong dầm của bến nổi được trình bày như sau:  

- Mô men lớn nhất trong bản theo trục 1. M11 = 3,18kN.m; 

- Mô men lớn nhất trong bản theo trục 2. M22 = 4,95kN.m; 

- Mô men lớn nhất trong dầm theo trục 1. M1 = 96,46kN.m; 

- Mô men lớn nhất trong dầm theo trục 2. M2 = 489,53kN.m. 

3. So sánh kiểm chứng kết quả mô hình số trong SAP2000 với kết quả mô hình vật lý 

 Để kiểm chứng kết quả của mô hình số trong SAP2000, tác giả so sánh kết quả của góc xoay 
ngang và góc xoay dọc của mô hình số trong SAP2000 và kết quả đo trong thí nghiệm mô hình vật 
lý (hình 5 và hình 6) cho trường hợp liên kết bến nổi bằng cọc neo và chịu tác dụng của trọng lượng 
bản thân, áp lực thủy tĩnh, tải trọng hàng hóa phân bố đều trên mặt bến và lực va tàu. Mô hình vật 
lý bến nổi neo bằng cọc neo được trình bày trong hình 5. 

 
Hình 5. Thí nghiệm mô hình vật lý kết cấu bến nổi neo bằng cọc neo 

 
Hình 6. Kết quả đo góc xoay ngang và xoay dọc kết cấu bến nổi neo bằng cọc neo 
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Kết quả so sánh được thực hiện cho 04 tổ hợp tải trọng như sau: 

- TH1: Trọng lượng bản thân + Áp lực thủy tĩnh; 

- TH2: Trọng lượng bản thân + Áp lực thủy tĩnh + Tải trọng hàng hóa; 

- TH3: Trọng lượng bản thân + Áp lực thủy tĩnh + Lực va tàu; 

- TH4: Trọng lượng bản thân + Áp lực thủy tĩnh + Tải trọng hàng hóa + Lực va tàu. 
 

Bảng 2. So sánh kết quả góc xoay ngang và góc xoay dọc ứng với 04 trường hợp tổ hợp tải trọng 

Trường hợp TH1 TH2 TH3 TH4 

φ1s (độ) 1,5 1,3 3,7 4,6 

φ2s (độ) 1,1 1,2 3,1 4,1 

φ1m (độ) 1,8 1,6 4,2 5,3 

φ2m (độ) 1,3 1,4 3,6 4,7 

 16,7% 18,8% 11,9% 13,2% 

 15,4% 14,28% 13,9% 12,8% 

* Ghi chú: φ1s, φ2s: góc xoay ngang và góc xoay dọc của bến nổi tính trong SAP2000; φ1m, φ2m: góc xoay 
ngang và góc xoay dọc của bến nổi đo trong mô hình vật lý. 

 

Từ kết quả so sánh ở bảng 2 ta nhận thấy sai số của cả góc xoay ngang và góc xoay dọc tương đối lớn 
(đều trên 10%), tuy nhiên tất cả đều không vượt quá 20%. Đồng thời sai số góc xoay ngang của bến nổi lớn 
hơn sai số góc xoay dọc. 

4. Kết luận 

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

- Khi sử dụng biện pháp neo bằng cọc neo thì nội lực trong bản nhỏ hơn neo bằng dây neo 
hoặc xích neo, nhưng nội lực trong dầm của kết cấu bến nổi lại lớn hơn; 

- Biện pháp neo bằng dây neo hoặc xích neo có sự khác nhau về phân bố nội lực rất nhỏ 
(dưới 1%); 

- Thông qua mô hình vật lý ta thấy sự biến động của góc xoay ngang là rất nhanh và liên tục; 
- Kết quả của mô hình số trong SAP2000 được kiểm chứng bằng kết quả thí nghiệm trong 

mô hình vật lý bằng cách so sánh góc xoay ngang và góc xoay dọc của bến nổi. Sự khác biệt giữa 
kết quả tính toán bằng phần mềm và kết quả đo là không lớn vì vậy việc dùng phần mềm SAP2000 
để phân tích ảnh hưởng của biện pháp neo kết cấu bến nổi trong phân bố nội lực của các thành 
phần bến nổi là đáng tin cậy. 
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Tóm tắt 

Bài báo tập trung xây dựng quy trình tính toán mô phỏng tác động của lực gia thêm đến đặc 
tính ổn định tàu thủy. Bằng việc xây dựng mô hình tính toán, mô hình nghiên cứu, phân tích 
thành phần lực gia thêm gây ra mô men lật, dẫn đến nguy cơ mất ổn định tàu thủy. Các kết 
quả tính toán được dựa theo số liệu đồng dạng của tàu container M/V TAN CANG 
FOUNDATION và tiêu chuẩn đồng dạng Froude. 

Từ khoá: Lực gia thêm, tàu thuỷ, ổn định tàu thuỷ.    

Abstract 

The article focused on building process of calculation and simulation of the additional force 
effect on ship’s stability. The authors built the research model, mathematical model and 
analysed the additional force that leading to the risk of ship’s instability. The calculation and 
simulation results are based on the model congruent of M/V TAN CANG FOUNDATION and 
standard Froude. 

Keywords: Additional force, ship, stability of ship. 

1. Đặt vấn đề 

Liên quan vấn đề ổn định tàu và ảnh hưởng của lực ngoại cảnh tác động đến tàu gây ra khả 
năng mất ổn định đã được nhiều tác giả, nhà thiết kế, nhà khoa học,... trong nước nghiên cứu, có 
thể kể đến một số tài liệu, công trình [5, 6, 7, 8]. Xét trong lĩnh vực điều động tàu thuỷ, khi tàu thay 
đổi hướng và tốc độ chuyển động, đồng thời tàu sẽ chịu lực tác động của dòng chảy đến thân tàu 
có trị số và hướng cũng luôn thay đổi. 

Trong hình 1 tác giả xây dựng mô hình nghiên cứu, đồng thời phân tích chi tiết các thành phần 
lực tác động lên tàu thủy khi thay đổi hướng chuyển động [2]. Tuy nhiên trong nội dung bài báo này, 
tác giả chỉ xét thành phần lực gia thêm gây ra mô men lật, dẫn đến nguy cơ mất ổn định tàu thủy. 

 

Trong đó: 

 r - Bán kính lượn vòng của tàu; 

 V - Tốc độ tàu; 

 ω - Vận tốc góc tương ứng; 

 P - Lực gia thêm; 

 Flt: - Lực gia thêm ly tâm; 

 T - Lực đẩy do chân vịt tạo ra; 

 T* - Lực tác động ngang do chân vịt 
tàu thủy tạo ra; 

 T’ - Lực cản chuyển động thân tàu; 

 R - Lực bẻ lái tác động lên bánh lái 
tàu thủy; 

 RD - Lực cản chuyển động bánh lái 
tàu thủy. 

 

 
Hình 1. Phân tích các thành phần lực gia thêm tác động 

lên tàu thuỷ 
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- Khi tàu đi thẳng, với góc bẻ lái  = 00, tốc độ V bất kỳ, thì lực cản T’ và lực đẩy T bằng nhau 
về độ lớn, ngoài ra trọng lực và lực đẩy Ác-si-mét là cân bằng. Thời điểm này, trên chân vịt có thêm 
lực tác động ngang T* làm cho mũi tàu có xu hướng ngả phải (do chân vịt chiều phải, nếu đứng phía 
lái nhìn về mũi thì chân vịt quay thuận chiều kim đồng hồ). Tuy nhiên, lực T* có trị số nhỏ do chênh 
lệch lực cản trên cánh chân vịt trong một vòng quay. 

- Khi tàu thay đổi hướng chuyển động, bánh lái quay một góc bẻ lái , khi đó phân bố áp suất 
tác động lên hai phía của bánh lái là bất đối xứng và tạo ra một áp lực dư do dòng chảy tác động 
lên bánh lái và được chia làm hai thành phần, gồm: Lực bẻ lái R và lực cản RD. Đặc biệt là xuất hiện 
lực gia thêm ly tâm Flt, phương chiều của các lực tác động được biểu diễn trên hình 1. 

2. Cơ sở toán học và qui trình nghiên cứu 

Cơ sở toán học: Để giải quyết bài toán ổn định tàu thủy, xét mô hình nghiên cứu trong hai 
trường hợp khi góc nghiêng nhỏ (hình 2a) và góc nghiêng lớn (hình 2b). Tính ổn định trong cả hai 
trường hợp đều phụ thuộc vào trị số của mô men hồi phục, nghĩa là mô men hồi phục càng lớn thì 
tính ổn định càng cao.  

Trong đó: RA là lực đẩy Ác-si-mét, G là trọng lực của tàu, M là giao của phương RA với trục 

nghiêng của tàu,  là góc nghiêng giả định. 

 
a) 

 
b) 

Hình 2. Mô hình nghiên cứu liên quan đến ổn định tàu thuỷ: a) Góc nghiêng nhỏ, b) Góc nghiêng lớn 

- Xét trường hợp hình 2a, mô men hồi phục được xác định: 

Mhp = G . CM . sinθ                                                               (1) 

Mhp = RA . CM . sinθ   

- Xét trường hợp hình 2b, mô men hồi phục được xác định: 

       Mhp = RA .
0C Z                                                            (2)  

Trong đó:         
0C Z KN KJ                                                                     (3) 

                   0 sinKJ KC                              

Nhưng khi tàu thủy thay đổi hướng chuyển động, sẽ tạo ra mô men gia thêm có xu hướng 
ngược lại mô men hồi phục. Lúc này mô men hồi phục mới là M’

hp được xác định như sau:  

                      M’
hp = Mhp - Mg                                                             (4)                          

Như vậy, việc tính toán và mô phỏng nhằm xác định Mg theo các tốc độ và góc bẻ lái khác 
nhau sẽ giúp ta đánh giá được mức độ ổn định của tàu thuỷ. 

Qui trình nghiên cứu: Được xây dựng thông qua các bước thể hiện theo sơ đồ khối hình 3: 

Hình 3 mô tả sơ đồ khối quy trình nghiên cứu, khi xác định được lực gia thêm P, tiến hành 
chiếu lực P lên trục dọc tàu, sẽ được thành phần gia thêm lực cản PT, chiếu P lên phương vuông 
góc với hướng chuyển động tàu, được thành phần lực ly tâm gia thêm Flt, thành phần vuông góc với 
mặt thoáng sẽ tạo ra mô mên gia thêm cho trục dọc tàu Mg.  

Hình 4 mô tả kết quả tính toán mô phỏng mô hình và lưới chia [1, 2]:  

Trong phạm vi bài báo, sẽ giới hạn tính toán và đưa ra kết quả giá trị mô men gia thêm. Mô 
hình lựa chọn và kỹ thuật giải sử dụng phần mềm Fluent - Ansys [4].   

Cụ thể với mô hình M/V TAN CANG FOUNDATION [3], đây là tàu container, trọng tải là 420 
TEU, hoạt động chuyên tuyến Hải Phòng và Sài Gòn. Tác giả đã xây dựng các hàm số thể hiện mối  
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Hình 3. Sơ đồ khối qui trình nghiên cứu                 

quan hệ giữa lực thành phần PT và Flt theo tốc độ tàu 

(Vi) và bẻ lái (i). Số liệu đầu vào để tính toán mô 
phỏng lực thành phần PT và Flt là:  

- Giá trị tốc độ tàu Vi = {4,5, 5,5, 6,5, 7,5} (m/s); 

- Góc bẻ lái i = {100, 150, 200}; 

- Tuyến hình tàu (theo hồ sơ của tàu) và chia 
lưới (hình 4). 

Nghĩa là: Thực hiện tính toán mô phỏng thành 
phần lực gia thêm lực cản PT và gia thêm lực ly tâm Flt 
khi thay đổi góc bẻ lái với các giá trị khác nhau, với tốc 
độ tàu tương ứng cụ thể theo từng trường hợp cố định 
biết trước, như: 4,5; 5,5; 6,5; 7,5 (m/s). 

Hình 4. Mô hình tàu và lưới chia 
3. Phân tích kết quả  

Kết quả tính toán mô phỏng mô men gia thêm tác động lên tàu thuỷ theo các tốc độ tàu và 
góc bẻ lái khác nhau, từ hình 5 đến hình 7: 

 
Hình 5. Kết quả tính toán mô phỏng mô men gia thêm khi góc bẻ lái  = 100, 

tại các tốc độ tàu khác nhau: a) 4,5 m/s, b) 5,5 m/s, c) 6,5 m/s, d) 7,5 m/s 

 
Hình 6. Kết quả tính toán mô phỏng mô men gia thêm khi góc bẻ lái  = 150, 

tại các tốc độ tàu khác nhau: a) 4,5 m/s, b) 5,5 m/s, c) 6,5 m/s, d) 7,5 m/s 
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Hình 7. Kết quả tính toán mô phỏng mô men gia thêm khi góc bẻ lái  = 200, 

tại các tốc độ tàu khác nhau: a) 4,5 m/s, b) 5,5 m/s, c) 6,5 m/s, d) 7,5 m/s 
 

Từ các kết quả tính toán cụ theo hình 5 đến hình 7, thực hiện tổng hợp kết quả tính toán mô 
men gia thêm theo các giá trị vận tốc tàu và góc bẻ lái khác nhau, mô tả trong bảng 1. 

 

Bảng 1. Tổng hợp kết quả tính toán Mg theo các giá trị vận tốc tàu với các giá trị góc bẻ lái khác nhau 

Vận tốc tàu (Vi) (m/s) 4,5 5,5 6,5 7,5 

Khi góc bẻ lái  = 100 

Giá trị mô men Mg (N.m) 0,09.108 0,1.108 10,88.108 10,89.108 

Khi góc bẻ lái  = 150 

Giá trị mô men Mg (N.m) 0,15.108 0,19.108 21,59.108 21,62.108 

Khi góc bẻ lái  = 200 

Giá trị mô men Mg (N.m) 0,27.108 32,02.108 32,13.108 32,15.108 
 

Từ kết quả tính toán theo bảng 1, xây dựng đồ thị tương ứng mô tả mối quan hệ giữa mô 
men gia thêm với các giá trị góc bẻ lái khác nhau và tốc độ tàu, theo hình 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 8. Đồ thị mô tả mối quan hệ giữa mô men gia thêm Mg với các giá trị i và Vi khác 
 

4. Kết luận 

Bài báo đã đưa ra qui trình ứng dụng CFD để tính toán mô phỏng thành phần lực gia thêm 
tác động lên tàu thủy khi tàu thay đổi hướng chuyển động. Phân tích kết quả theo hình 8, hoàn toàn 
xác định cụ thể thành phần mô men gia thêm, với các kết quả tính toán cho trường hợp các góc bẻ 
lái 100; 150; 200 tại tốc độ của tàu là: 4,5; 5,5; 6,5; 7,5 (m/s). Đồng thời kết quả chỉ ra rằng: Khi góc 
bẻ lái lớn với tốc độ tàu thay đổi lớn, thì mô men gia thêm tạo ra sẽ tăng nhanh, gây ra nguy cơ mất 
mất ổn định tàu thuỷ.  
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BỘ LUẬT CHUYÊN BIỆT VỀ PHÒNG CHỐNG Ô NHIỄM DẦU TỪ TÀU BIỂN:  
SỰ CẤP THIẾT CHO VIỆT NAM 

SPECIAL LAW ON PREVENTION OF OIL POLUTION FROM THE SHIPS:  
URGENCY FOR VIETNAM 

 

NGUYỄN THÀNH LÊ, PHẠM VĂN TÂN 

Khoa Hàng hải, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 

Tóm Tắt 

Việt Nam là một quốc gia ven biển với biển rộng hơn so với diện tích đất 3 lần và hơn 3260 
km bờ biển. Biển của Việt Nam nằm trên tuyến đường giao thông biển huyết mạch nối liền 
Thái Bình Dương với Ấn Độ Dương, châu Âu với châu Á, và Trung Đông với châu Á. Tuy 
nhiên, với sự phát triển của hàng hải, vùng biển của Việt Nam đang phải đối mặt với ô nhiễm 
biển do các hoạt động hàng hải và dầu của tàu; các nguồn tài nguyên biển đang bị suy giảm. 
Mặc dù có rất nhiều giải pháp nhưng hiệu quả thực tế không cao. Vì vậy, nghiên cứu về các 
vấn đề ô nhiễm biển, đặc biệt là tình trạng ô nhiễm môi trường biển do dầu tàu và chống ô 
nhiễm dầu từ tàu luôn luôn là một vấn đề được quan tâm. 

Từ khóa: Ô nhiễm dầu từ tàu, luật hàng hải, môi trường biển, luật phòng chống ô nhiễm dầu từ tàu. 

Abstract 

Vietnam is a coastal State with sea wider than the land area 3 times and more than 3260 
kilometers of coastline. The Vietnam’s sea locates on the arterial sea traffic route connecting 
the Pacific with the Indian Ocean, the Europe with the Asia, and the Middle East with the 
Asia. However, with the development of the maritime, the Vietnam’s sea is facing marine 
pollution caused by the maritime operations and oil of ships; the marine resources are being 
diminished. Although there are many solutions but the fact efficiency is not high. Therefore, 
study of the marine pollution issue, especially the marine environment pollution caused by 
ship oil and, the anti-oil pollution from ships is always an issue that is interested. 

Keyword: Oil pollution from the ships, maritime law, marine environment, law on prevention of oil 
pollution from the ships. 
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1. Giới thiệu  

Ngày nay, hầu hết lượng dầu của thế giới được vận chuyển bằng đường biển, do đó, nguy 
cơ ô nhiễm biển do dầu tàu ngày càng tăng. Khi dầu bị tràn xuống biển, sẽ gây ô nhiễm môi trường 
biển, ảnh hưởng đến hệ sinh thái biển và đời sống con người. Trên thế giới, chúng ta đã chứng kiến 
nhiều sự cố tràn dầu lớn, để lại hậu quả nghiêm trọng cho nền kinh tế, ảnh hưởng đến sức khỏe 
con người, môi trường, hệ sinh thái biển, và thậm chí ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế và xã hội. 
Ngoài ra, nhiều vụ tai nạn tràn dầu còn là nguyên nhân và động lực để chúng ta ban hành ra các Bộ 
luật, Công ước quốc tế chuyên biệt về phòng, chống ô nhiễm dầu tàu. 

Năm 1967, tàu chở dầu Torrey Canyon bị mắc cạn trong khi đang đi vào English Channel và 
hậu quả là toàn bộ 120.000 tấn dầu thô bị tràn xuống biển. Điều này dẫn đến các sự cố ô nhiễm dầu 
lớn nhất từng được ghi nhận vào thời kỳ đó. Vụ việc dấy lên câu hỏi về các biện pháp để ngăn chặn 
ô nhiễm dầu từ các tàu và thiếu sót trong các hệ thống hiện có về việc bồi thường thiệt hại sau khi 
tai nạn trên biển xẩy ra [11]. Sau vụ tai nạn, tổ chức IMO đã đã có nhiều biện pháp để khắc phục 
vấn đề bất cập trên và công ước MARPOL73-78 đã được thông qua dựa trên sự sửa đổi bổ sung 
của Công ước OILPOL 1954. 

Ngày 07/12/2007, ở bờ biển phía bắc Taean của Hàn Quốc, các sà lan cẩu của tập đoàn 
Samsung Heavy Industries đã đâm vào tàu dầu Hebei Spirit khi tàu này đang thả neo với 209.000 
tấn dầu thô, va chạm này đã đâm thủng mạn của tàu dầu Hebei Spirit, làm khoảng 11.000 tấn dầu 
thô tràn xuống biển, 375 km bờ biển bị ô nhiễm và gây ra thiệt hại cho một khu vực khoảng 34,703.5 
ha và 257.432 ha nuôi trồng thủy sản [12]. Sự kiện này là một lý do quan trọng cho Hàn Quốc xây 
dựng một bộ luật chuyên biệt về bồi thường thiệt hại do ô nhiễm dầu. 

Năm 1990, sự cố tràn dầu Exxon Valdez ở Prince William Sound, Alaska với 10 triệu gallon dầu 
thô tràn ra Prince William Sound, để khắc phục sự cố tràn dầu trên cũng như mở rộng các biện pháp 
phòng ngừa sự cố tràn dầu và dọn dẹp, và khả năng phản ứng của chính phủ và ngành công nghiệp; 
tạo quỹ quốc gia, cung cấp lên đến 1 tỷ USD mỗi sự cố tràn dầu; thiết lập các quy định về mở rộng 
khả năng của chính phủ liên bang, và cung cấp tiền bạc, nguồn lực cần thiết để ứng phó với sự cố 
tràn dầu, đã buộc Mỹ phải ban hành đạo luật về ô nhiêm dầu - The Oil Pollution Act (OPA) [6]. 

Ở Việt Nam, các công trình nghiên cứu có liên quan đến ô nhiễm môi trường biển, ô nhiễm 
biển do dầu, chống ô nhiễm dầu từ các tàu đã được quan tâm nghiên cứu nhiều bởi các cơ quan 
nghiên cứu, các nhà khoa hoc. Và các nghiên cứu cũng ở nhiều lĩnh vực khác nhau: Môi trường, 
luật học, kinh tế học, địa chất và cũng được xem xét trên nhiều khía cạnh khác nhau: Ô nhiễm dầu 
ảnh hưởng đến sức khoẻ con người, làm thiệt hại về kinh tế, môi trường, tác động đến hệ sinh thái,... 
và những nghiên cứu này cũng được thể hiện trên các quy mô khác nhau: Trên quy mô một vùng; 
khu vực;... Và chúng ta có thể kể ra môṭ số nghiên cứu như sau: “Pháp luật Việt Nam về phòng, 
chống ô nhiễm dầu ở các vùng biển” của tác giả Nguyễn Bá Diến, trong nghiên cứu này, tác giả đã 
phác hoạ một số nét chính về bức tranh ô nhiễm biển do dầu ở Việt Nam trong thời gian qua, đồng 
thời hệ thống và phân tích các văn bản pháp luật chung và văn bản pháp luật chuyên ngành quy 
định về phòng, chống ô nhiễm biển do dầu; [9] về vấn đề phòng ngừa, khắc phục ô nhiễm môi trường 
biển do hoạt động và tai nạn của tàu biển được tác giả Nguyễn Thu Hà đề câp̣ trong đề tài “Pháp 
luật về phòng ngừa, khắc phục ô nhiễm môi trường biển do hoạt động và tai nạn của tàu biển gây 
ra ở Việt Nam” [3]. Còn vấn đề pháp luâṭ Viêṭ Nam về ô nhiễm dầu và viêc̣ thực thi các công ước 
quốc tế liên quan đã được tác giả Nguyễn Song Hà đề câp̣ trong công trình khoa hoc̣ “Vấn đề bồi 
thường thiệt hại do ô nhiễm dầu trên biển theo pháp luật quốc tế và pháp luật nước ngoài” [4]. 

Như vậy, với đặc thù của ô nhiêm môi trường biển do dầu tàu - xảy ra trên diện rộng, không 
chỉ thuộc phạm vi của một nước mà còn có thể ở phạm vi khu vực, nhiều quốc gia; hậu quả để lại 
nặng nề và lâu dài, tốn nhiều công sức tiền của để khắc phục hậu quả. Nhiều nước trên thế giới đã 
ban hành đạo luật chuyên biệt của mình để phòng chống ô nhiễm do dầu tàu có hiệu quả hơn. Đó 
là việc làm hiệu quả, cần thiết, cũng là xu hướng chung hiện nay và Việt Nam không thể đứng ngoài 
xu hướng chung đó. 

2. Thực trạng ô nhiễm môi trường biển do dầu tàu của Việt Nam 

Theo thống kê của Cục Hàng hải Việt Nam, từ 1992-2015 xảy ra gần 1.000 vụ tai nạn trên 
biển của Việt Nam và gây ra ô nhiễm dầu tàu, có thể kể đến một số tai nạn điển hình như sau: 

Ngày 06 tháng 4 năm 2011, trên biển Cù Lao Chàm (Quảng Nam), tàu Bình Minh 28 (chủ tàu: 
Công ty TNHH Phù Đổng; trọng tải: 1.955 DWT; thuyền bộ: 11 người) chở 1886 tấn clinker từ cảng 
Nghi Sơn đến An Giang va chạm với tàu Phúc Hải 5 (chủ tàu: Công ty cho thuê tài chính; trọng tải: 
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15.100 DWT; phi hành đoàn: 28 người; từ Indonesia đến Việt Nam). Hậu quả: Bình Minh 28 đã bị 
chìm với tất cả các hàng hóa và 8.000 lít dầu nhiên liệu và 150 lít dầu bôi trơn. 

Ngày 18/12/ 2011 khi Hương Điền 09 đi qua đảo Cô Tô (Quảng Ninh), máy bị hỏng, sau đó 
đã chìm với 1.000 tấn than và toàn bộ số lượng dầu của tàu. 

Ngày 19 tháng 6 năm 2008 tại Sông Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, sự va chạm giữa tàu 
Quảng Đức chở 1.778 tấn dầu nhiên liệu với tàu Vinashin Southern, gây ra sự cố tràn dầu. 

Ngày 02 tháng 3 năm 2008, tàu Đức Trí của Công ty TNHH Vận tải Đức Trí đã bị chìm và sau 
đó 30 tấn dầu nhiên liệu tràn ra biển. 

Ngày 15 tháng 5 năm 2007, tàu Hoàng Đạt bị đánh chìm tại cảng Lotus, Thành phố Hồ Chí 
Minh, với lượng dầu được thu thập khoảng 2 tấn. 

Ngày 12 Tháng 5 năm 2005, tàu Mimosa của Petro Việt Nam đã va chạm với tàu Trinity (quốc 
tịch: Liberia). Hậu quả: Mimosa tàu đã bị chìm tại khu vực mỏ Đại Hùng, cách Vũng Tàu 180 hải lý, 
với hơn 100 tấn dầu của tàu và sau đó dầu tràn gây ô nhiễm. 

Ngày 21 tháng 1 năm 2005, tàu Kasco chở khoảng 30.000 tấn dầu diesel do va chạm với cầu 
cảng tại nhà máy của Saigon Petro làm cho tàu bị thủng và gây ra sự cố tràn dầu. 

Ngày 20 tháng 3 năm 2003, tàu chở dầu Hồng Anh thuộc Công ty Trọng Nghĩa bị đánh chìm 
trong vịnh Gành Rái, hậu quả là 637 tấn dầu nhiên liệu bị tràn ra biển. 

Ngày 20 Tháng 12 năm 2003, tàu Mỹ Đình bị mắc cạn và đã thủng buồng máy, hầm hàng với 
50 tấn dầu diesel và 150 tấn dầu nhiên liệu. 

Ngày 31 tháng 12 năm 2002, khối lượng dầu tràn ra từ buồng máy của tàu Bạch Đằng Giang 
là khoảng 50 tấn. 

Ngày 11 tháng 2 năm 2001, trong vịnh Gành Rái, TP Vũng Tàu xảy ra vụ tràn dầu do tàu 
Formosa One (quốc tịch Liberia) đã va chạm với tàu Petrolimex 01 (quốc tịch Việt Nam), hậu quả là 
1.000 m3 dầu bị tràn. 

Ngày 14 tháng 9 năm 2000, 1.000 lít dầu tràn ra sông Đồng Nai do tàu Hàm Rồng 14 (thuộc 
Công ty vận tải Thanh Hóa) đã bị chìm. 

Ngày 15 tháng 1 năm 1999, tàu Vega bị chìm tại khu vực phao số không của luồng Định An 
với khoảng 100 tấn dầu diesel. 

Ngày 16 Tháng 4 năm 1999, sự va chạm của tàu chở dầu xảy ra trên sông Nhà Bè tại thành 
phố Hồ Chí Minh, hậu quả là 114 m3 dầu diesel đổ xuống sông và ảnh hưởng xấu đến hoạt động 
nuôi trồng thủy sản. 

Ngày 20 Tháng 1 năm 1996, tại cảng Sài Gòn, tàu Gemini (Singapore) đã đâm vào cầu tàu, 
làm tràn 70 tấn dầu diesel và gây thiệt hại nghiêm trọng cho môi trường và kinh tế của người dân 
địa phương xung quanh. 

Tuy sự cố tràn dầu, ô nhiễm dầu tàu xây ra như vậy, nhưng không có dấu hiệu giảm, và đặc 
biệt số tiền chúng ta đòi bồi thường được từ những sự cố đó là rất khiêm tốn cụ thể như: vụ sà lan 
dầu Hồng Anh 06 bị đắm tại phao số 7, luồng Vũng Tàu - Sài Gòn ngày 20/3/2003, để tràn 40 tấn 
dầu không thu hồi được là một ví dụ. Chủ tàu là Công ty Trọng Nghĩa, Bình Dương chỉ mua bảo 
hiểm thân tàu với mức 500 triệu đồng, trong khi kinh phí trục vớt sà lan và xử lý phòng, chống tràn 
dầu đã tốn hơn 2 tỷ đồng. Mặc dù chủ tàu phải chịu trách nhiệm hình sự, song Nhà nước cũng mất 
một khoản tiền không nhỏ, chưa kể tác hại cho môi trường khó mà khắc phục được một sớm một 
chiều. Hay như vụ tàu Mimosa của Petro Việt Nam bị tàu Trinity quốc tịch Liberia đâm đắm ngày 
12/5/2005 ở khu vực mỏ Đại Hùng, cách thành phố Vũng Tàu 180 hải lý, với hơn 100 tấn dầu trong 
bụng. Mặc dù chủ tàu đã đặt 02 triệu USD, nhưng không có nghĩa là với số tiền đó có thể giải quyết 
được hậu quả tràn dầu gây ra cho môi trường biển Vũng Tàu [5]. Một trong những nguyên nhân 
chính đó là cơ chế pháp lý cho việc đồi bồi thường thiệt hại từ ô nhiêm dầu tàu của chúng ta còn 
nhiều bất cập. Do đó cần thiết phải xây dựng một cơ chế pháp lý hợp lý cho vấn đề này. 

3. Tổng quan về pháp luật bảo vệ môi trường biển, chống ô nhiễm dầu tàu của Việt Nam 

3.1. Những thành tựu 

Hệ thống chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường biển đã được phát triển, quan tâm và 
hoàn thiện. Hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường biển từ Trung ương đến địa 
phương đã từng bước được củng cố và hoạt động ổn định. Kinh phí cho việc bảo vệ môi trường 
biển đã được tăng cường. Có rất nhiều các nội dung về phòng, chống và kiểm soát ô nhiễm và bảo 
tồn đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. 
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Ban hành một số chính sách: Quy định việc quản lý các khu bảo tồn biển ở Việt Nam, quản lý 
tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường biển; kết hợp giữa việc thực thi pháp luật có liên quan 
và bảo vệ môi trường biển đã được từng bước củng cố. 

Đã thực hiện một số dự án có hiệu quả cao như: Khai thác và sử dụng bền vững tài nguyên 
biển; thống kê, phân loại, đánh giá tài nguyên thiên nhiên biển, ứng phó, ngăn chặn sự cố tràn dầu. 

Bên cạnh đó, chủ động ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường biển, 
Việt Nam đã từng bước phê duyệt các Điều ước quốc tế về môi trường biển. Phê duyệt các Điều 
ước quốc tế là một điều kiện tiên quyết quan trọng cho sự hội nhập của pháp luật Việt Nam với các 
tiêu chuẩn và các chỉ số của luật pháp quốc tế về môi trường biển và phòng chống dầu tàu. 

3.2. Những hạn chế và bất cập 

Bên cạnh những thành tựu, thì vẫn còn rất nhiều hạn chế và yếu kém. Từ thực tế, chúng ta 
thấy tình trạng ô nhiễm và suy thoái môi trường biển ngày càng tăng. Có rất nhiều lý do nhưng lý do 
cơ bản nhất là vì chúng ta không có một hệ thống pháp luật hoàn chỉnh và đồng bộ trong lĩnh vực 
này. Trên một số lĩnh vực thiếu tài liệu có giá trị cao, các quy định thì phân tán, và được quy định 
trong nhiều văn bản và ở nhiều cấp độ khác nhau. Các quy tắc vẫn còn yếu về khả năng thích ứng 
với những thay đổi xảy ra trong thực tế. Vì vậy, đôi khi các cơ quan quản lý nhà nước chạy theo giải 
pháp tạm thời, và thực sự lúng túng trong nhiều trường hợp vì thiếu các quy định để xử lý, có rất 
nhiều nội dung trùng lặp, thậm chí các quy định ở các văn bản khác nhau lại mâu thuẫn với nhau, 
do đó rất khó áp dụng trong thực tế. Có thể chỉ ra những yếu kém của hệ thống pháp luật về môi 
trường biển, phòng chống ô nhiễm dầu tàu như sau [11]: 

Thứ nhất, pháp luật về bảo vệ môi trường, phòng chống ô nhiễm dầu tàu và các văn bản pháp 
luật khác về tài nguyên thiên nhiên hoặc điều chỉnh các hoạt động trong quá trình sản xuất và các 
doanh nghiệp vẫn còn có một số chồng chéo và mâu thuẫn, làm cho việc áp dụng pháp luật rất khó 
khăn. Bên cạnh đó, các quy định về bảo vệ môi trường tại các văn bản quy phạm pháp luật mới chỉ 
mang tính nguyên tắc, chưa cụ thể, đặc biệt là trong các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành 
khác rất mờ nhạt và khó thực hiện. 

Thứ hai, thiếu cơ chế thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường biển, một cơ chế để bảo đảm 
thi hành pháp luật của quốc gia cũng như việc thực hiện các cam kết quốc tế về môi trường mà Việt 
nam đã tham gia. 

Thứ ba, các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường biển trong điều chỉnh hoạt 
động của con người lên môi trường biển được ban hành chậm và không đồng bộ trong cả thời gian 
và nội dung. 

Thứ tư, pháp luật về bảo vệ môi trường biển không có các biện pháp khắc phục hậu quả thích 
hợp cho những người phạm tội, vì vậy rất khó áp dụng trong thực tế. 

Thứ năm, không có tài liệu pháp lý để nâng cao sự tham gia và đóng góp của tất cả các tổ 
chức, cá nhân trong việc bảo vệ môi trường biển. 

4. Bộ luật chuyên biệt về phòng chống ô nhiễm dầu từ tàu biển: Sự cấp thiết cho Việt Nam 

Mỗi năm, khối lượng hàng hóa và hành khách thông qua cảng Việt Nam đang gia tăng nhanh. 
Theo tính toán trung bình, mỗi năm, có hàng trăm ngàn tàu nước ngoài đến và rời cảng Việt Nam 
hoặc hoạt động trên các tuyến hàng hải quốc tế đi qua vùng lãnh hải của Việt Nam. Vận tải biển của 
Việt Nam có vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc gia. Hàng năm, số lượng hàng hóa được vận 
chuyển bằng đường biển chiếm tỷ trọng rất lớn so với các ngành vận tải khác, trong đó chiếm 80 - 
90% lượng hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu. Hơn nữa, chiều dài của bờ biển Việt Nam là 3260 
km với 37 cảng biển, gần 170 cảng lớn nhỏ với 39.674 mét tổng chiều dài cầu tàu [2], do đó, nguy 
cơ ô nhiễm môi trường gây ra bởi dầu nhiên liệu là một vấn đề rất đáng quan tâm, và đòi hỏi sự cải 
thiện mạnh hơn nữa về pháp luật phòng chống ô nhiễm dầu do tàu. 

Hiện nay, hệ thống pháp luật chuyên biệt về chống ô nhiễm dầu trên biển, ngoài các Nghị định 
137/2004 của Chính phủ ngày 16 tháng 6 năm 2004; Quyết định số 129/2001 ngày 29 Tháng 8 năm 
2001 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị định số 26 của Chính phủ; Quyết định số 103/2005 ngày 12 
tháng 5 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 395/1998 của Bộ Khoa học, Công nghệ 
và Môi trường (nay là Bộ Khoa học Công nghệ); Nghị quyết số 03/2006 ngày 08 tháng 7 năm 2006 
của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao; Thông tư số 2262 ngày 29 Tháng 12 năm 1995 
của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Thông tư số 3370/1995 của Bộ Khoa học, Công nghệ 
và Môi trường; Quyết định số 949 ngày 05 Tháng 3 năm 2001 của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi 
trường là tài liệu chuyên ngành, chưa có tài liệu hoặc bất kỳ luật chuyên biệt nào về phòng, chống 
ô nhiễm dầu do tàu [2]. Ngoài ra, taị các điạ phương cũng đã ban hành các quyêṭ điṇh về vấn đề ô 
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nhiễm dầu tàu cho điạ phương mình, như: Thành phố Đà Nẵng: Quyết định số 68/2005/QĐ-UB ngày 
31/5/2005 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành quy chế ngăn ngừa và ứng phó sự cố tràn dàu 
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Tỉnh Quảng Ninh: Quyết định số 2584/QĐ-UBND ngày 31/8/1998 
phê duyệt phương án phòng chống, khắc phục và xử lý ô nhiễm môi trường do dầu gây ra; Quyết 
định 1221/QĐ-UB ngày 3/6/2003 của Uỷ ban Nhân dân thành phố phê duyệt Kế hoạch xử lý các khu 
vực ô nhiễm môi trường trên địa bàn Hải Phòng. Mới nhất có Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg ngày 
14.1.2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu thay thế 
cho Quyết định số 103/2005/QĐ-TTg. Như vậy, chưa có luật chuyên biệt về phòng chống ô nhiễm 
dầu do tàu tại Việt Nam. 

Hiện nay, các văn bản pháp luật liên quan đến vấn đề ô nhiễm dầu, bồi thường thiệt hại do ô 
nhiễm môi trường, hoặc ô nhiễm dầu còn bất cập, mâu thuẫn, chưa rõ ràng, vẫn còn mang tính  
nguyên tắc. Do đó thường gặp khó khăn khi giải quyết vấn đề này, đặc biệt là đặt trách nhiệm về 
nguồn gốc của ô nhiễm dầu, ai có trách nhiệm bồi thường thiệt hại? 

Việt Nam đã ban hành Luật Biển, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Dầu khí Việt Nam, nhưng 
trong luật đó chưa có các quy định cụ thể về bồi thường thiệt hại do ô nhiễm dầu gây ra bởi tàu. Bộ 
luật Hàng hải năm 2015 chỉ có 4 điều quy định việc phòng ngừa ô nhiễm môi trường và quy định rất 
chung [7]. Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi (Luật BVMT 2014) ngày 23 tháng 6 năm 2014 đã được 
thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII, gồm 20 chương và 170 điều. Luật BVMT 2014 kế 
thừa những nội dung và cấu trúc cơ bản của Luật BVMT 2005; khắc phục những hạn chế của những 
điều khoản còn thiếu tính thực thi; luật hóa những chủ trương, chính sách mới về bảo vệ môi trường 
(BVMT); mở rộng và cụ thể hóa một số nội dung về BVMT; xử lý những trùng lặp và mâu thuẫn với 
các luật khác để bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật. Đặc biệt, để bảo đảm tính hệ 
thống và toàn diện của lĩnh vực BVMT, Luật BVMT 2014 có chương riêng về bảo vệ môi trường biển 
và hải đảo, bao gồm quy định chung về BVMT biển và hải đảo, kiểm soát và xử lý ô nhiễm môi 
trường biển và hải đảo, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường biển và hải đảo. Luật TN&MT 
biển và hải đảo sẽ cụ thể hóa các quy định này và thống nhất với Luật BVMT 2014. 

Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam khóa XIII đã thông qua ngày ngày 25/6/2015 và có hiệu lực vào ngày 1/7/2016, quy định 
về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm 
của cơ quan, tổ chức và cá nhân trong quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải 
đảo Việt Nam [8], có thể đây là văn bản luật có quy định gần gũi nhất với đề xuất xây dựng một luật 
chuyên biệt về phòng chống ô nhiễm dẫu từ tàu biển, trong luật này có các quy định về kiểm soát ô 
nhiễm, ứng phó sự cố tràn dầu, hóa chất độc và nhận chìm ở biển. Tuy nhiên, cũng chưa có văn 
bản hướng dẫn, quy định cụ thể về trách nhiệm của cơ quan, người có trách nhiệm để giải quyết sự 
cố ô nhiễm dầu xảy ra. 

Mặc dù Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành Thông tư số 2262/1995 hướng dẫn 
về vấn đề bồi thường thiệt hại do ô nhiễm dầu, nhưng các thủ tục không thống nhất trong hệ thống 
các cơ quan, dẫn đến việc bồi thường rất chậm chạp, luôn luôn phải chờ đợi ý kiến chỉ đạo của cấp 
trên. Không có quy định về cách tính toán thiệt hại, tổn thất khi thiệt hại xảy ra, không có một cơ chế 
giám sát,... Nhìn chung, hệ thống pháp luật trong lĩnh vực này là không đủ và không đáp ứng tất cả 
các yêu cầu của công tác phòng chống và khắc phục ô nhiễm môi trường biển từ dầu do tàu. 

Từ những phân tích trên, việc nghiên cứu để đưa ra một bộ luật chuyên biệt về phòng chống 
ô nhiễm dầu tàu là điều thiết yếu cho chúng ta hiện nay. Một bộ luật với các quy định rõ ràng về các 
biện pháp phòng chống ô nhiễm dầu tàu, bồi thường thiệt hại do ô nhiễm dầu tàu, cách tính toán, 
định giá các thiệt hại do dầu tàu gây ra, biện pháp khắc phục cũng như trách nhiệm pháp lý của chủ 
tàu với các thiệt hại do dầu tàu gây ra sẽ giúp chúng ta hạn chế được ô nhiễm dầu tàu, đặc biệt là 
giúp chúng ta có đầy đủ cơ sở pháp lý cho việc đòi bồi thường thiệt hại do ô nhiễm dầu tàu gây ra 
một cách đầy đủ và thỏa đáng. Hơn nữa, việc xây dựng một bộ luật chuyên biệt về phòng chống ô 
nhiễm dầu tàu còn là xu hướng chung của các nước trên thế giới hiện này, và chúng ta không thể 
đứng ngoài xu hướng chung đó. Ngoài ra, bộ luật giúp chúng ta nội luật hóa các quy định của các 
Công ước quốc tế về phòng chống ô nhiễm dầu tàu từ đó giúp việc thực thi các Công ước đó hiệu 
quả hơn, giúp chúng ta tiến gần hơn đến các tiều chuẩn, quy định quốc tế về bảo vệ môi trường 
biển nói chung và phòng chống ô nhiễm dầu tàu nói riêng. 

5. Kết luận 

Ô nhiễm môi trường biển, ô nhiễm dầu tàu là một vấn đề quan tâm không chỉ ở Việt Nam mà 
còn ở nhiều nước khác. Với sự gia tăng ô nhiễm môi trường biển, ô nhiễm dầu tàu, luật bảo vệ môi 
trường biển của Việt Nam đang đối mặt với những thách thức mới. Việc nghiên cứu và xây dụng 
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một bộ luật chuyên biệt về ô nhiễm dầu tàu giúp Việt Nam cải thiện hệ thống pháp luật bảo vệ môi 
trường biển, phòng chống ô nhiễm một cách hiệu quả. Ngoài ra, việc nghiên cứu và xây dụng một 
bộ luật chuyên biệt này là cần thiết để giúp đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam, 
là động lực để chuẩn hóa các cơ chế chính sách trong nước và nâng cao vị thế của Việt Nam trong 
khu vực và quốc tế. 
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XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ TÀU SỬ DỤNG ĐƯỜNG VỊ TRÍ THIÊN VĂN  

  FINDING OF SHIP POSITION USING LINE OF POSITION IN CELESTIAL 
NAVIGATION 

NGUYỄN VĂN SƯỚNG 

           Khoa Hàng hải, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam  

Tóm tắt     

Bài báo đưa ra cơ sở lý thuyết của phương pháp tính toán vị trí tàu dựa vào đường vị trí thiên 
văn, trong đó, thuật toán bình phương nhỏ nhất được áp dụng để tính toán vị trí tàu xác suất 
cao nhất trong đa giác sai số thay vì phương pháp đồ giải truyền thống. Trên cơ sở thuật 
toán của phương pháp, chương trình máy tính có thể được thiết lập để trợ giúp sỹ quan hàng 
hải trong việc tính toán xác định vị trí tàu một cách nhanh chóng và thuận tiện hơn so với 
phương pháp đồ giải truyền thống. Trong bài báo, ví dụ tính toán cụ thể cũng được đưa ra 
để minh họa việc xác định vị trí tàu bằng phương pháp tính toán. 

Từ khóa: Hàng hải thiên văn, đường vị trí, phương pháp đồ giải, bình phương nhỏ nhất. 

Abstract 

This paper presents the theory of computation method to calculate the astronomical ship 
position with line of position in celestial navigation in which the least square method is applied 
to determine the best point in the error polygonal found by lines of position instead of the 
traditional plotting method. Based on this method, the computation tools can be programmed 
to help deck officers in calculating the ship position quickly and conveniently comparison with 
the plotting method. In this paper, one detail example of finding the ship position is also 
presented to illustrate this computation method.   

Keywords: Celestial navigation, line of position, plotting method, least square method.   

 



CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2017 

 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải    Số 49 - 01/2017                                                        70 

1. Đặt vấn đề 

Vị trí tàu được xác định bằng thiên thể là giao điểm của ít nhất 2 vòng đẳng cao (hình 1). Với 
sự phát triển của khoa học máy tính, việc ứng dụng các phương pháp và thuật toán mới nhằm giải 
quyết các hệ vòng đẳng cao đã được đề xuất bởi tác giả trong [3], [4], [5]. Tuy nhiên, trước đây khi 
việc giải hệ phương trình cũng như vẽ vòng đẳng cao rất phức tạp, đường vị trí thiên văn được đề 
xuất bởi nhà hàng hải Saint - Hilaire là đường tiếp tuyến với vòng đẳng cao tại lân cận vị trí dự đoán 
để xác định vị trí tàu và đây được coi là phương pháp thông dụng nhất được sử dụng rộng dãi trên thế 
giới. Đồ giải các đường vị trí lên hải đồ, giao điểm của các đường vị trí chính là vị trí tàu (hình 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuy nhiên, phương pháp đồ giải xác định vị trí tàu có nhiều nhược điểm như: mất thời gian 
trong việc tính toán tọa độ thiên thể, vị trí tàu xác định có thể mắc các sai số do việc đồ giải các 
đường cao vị trí trên hải đồ, ngoài ra khi sử dụng nhiều hơn 4 thiên thể để xác định vị trí tàu, các sỹ 
quan hàng hải có thể sẽ gặp khó khăn trong việc tìm vị trí xác suất cao nhất của đa giác sai số. Để 
tiết kiệm thời gian trong việc xác định vị trí tàu bằng các đường vị trí thiên văn và hạn chế các sai số 
có thể gây ra như trong quá trình đồ giải, đặc biệt khi số đường vị trí tăng lên việc xác định vị trí xác 
suất cao nhất trong đa giác sai số bằng thuật toán bình phương nhỏ nhất sẽ dễ dàng và chính xác 
hơn so với việc đồ giải bởi sỹ quan hàng hải. Bài báo trình bày cơ sở lý thuyết của phương pháp 
tính toán vị trí tàu sử dụng các đường vị trí thiên văn. Thuật toán bình phương nhỏ nhất được áp 
dụng để tính toán vị trí xác suất cao nhất thay vì phương pháp đồ giải. Phương pháp này được sử 
dụng để xây dựng các phần mềm tính toán vị trí tàu một cách nhanh chóng và thuận tiện hơn so với 
phương pháp đồ giải truyền thống.                                         

2. Tính toán vị trí tàu sử dụng đường vị trí thiên văn và đánh giá độ chính xác   

Giả sử vị trí dự tính của tàu tại MC(φc:λc), xác định độ cao của thiên thể hS và độ cao hC tại vị 
trí dự đoán, vị trí tàu xác định tại thời điểm quan trắc là MO(φo:λo) với φo= φc+Δφ; λo=λc+Δλ, như vậy 
chúng ta cần tìm 2 giá trị Δφ, Δλ.   

Phương trình đường vị trí có dạng:                

cos sinA w A h              (1) 

Trong đó:   

A: Phương vị của thiên thể tại vị trí dự tính MC, (Azimuth); 

∆h: Hiệu độ cao thiên thể tại vị trí thật hS và vị trí dự tính hC, (intercept); 

∆w = ∆λ.Cosφ,Cự ly đông tây, (depature); 

∆φ: Hiệu vĩ độ giữa MC và MO, (difference of latitude); 

∆λ: Hiệu kinh độ giữa MC và MO, (difference of longtitude). 

Nếu quan sát n thiên thể, sẽ thu được hệ phương trình gồm n phương trình như sau:        
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      (2) 

Để tìm nghiệm tối ưu của bài toán áp dụng phương pháp bình phương nhỏ nhất:  

vị trí xác định  

M

vị trí thật 

Hình 1. Vị trí thật và vị trí xác định bằng 

phương pháp đường vị trí 

Δ
h 

Hình 2. Đường vị trí trên hải đồ 

vòng đẳng cao đường vị trí 

M

A

N
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Hệ phương trình (5) được viết lại như sau:  
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      (6) 

Vị trí xác suất cao nhất của tàu được xác định như sau:  
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       (7) 

Vị trí tàu xác định được mô tả như trong (hình 3), cự ly d giữa vị trí dự tính tại thời điểm quan 
sát thiên thể và vị trí xác suất cao nhất: 

   
2 2260 coso c c o cd          NM 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. Ví trí xác suất nhất trong đa giác sai số 

Nếu d ≤ 20 NM, vị trí xác suất nhất là vị trí tàu tại thời điểm quan sát. Trong trường hợp, d > 20 NM, 
coi vị trí xác suất nhất là vị trí dự đoán tại thời điểm quan sát và tính toán lại cho đến khi dmới ≤ 20 NM.  

Để đánh giá độ chính xác của vị trí tàu xác định bằng các phương pháp như: thiên văn; địa 
văn cần thiết phải tính đến ảnh hưởng của các sai số hệ thống và sai số ngẫu nhiên [1]. Do đặc điểm 
của sai số hệ thống, khi sử dụng nhiều hơn 2 đường vị trí thiên văn, thì giao điểm của các đường 
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phân giác chính là vị trí đã loại trừ sai số hệ thống. Mặt khác khi xét ảnh hưởng của sai số ngẫu 
nhiên với xác suất phân bố đường vị trí về hai phía đường vị trí xác định là như nhau, nên độ chính 
xác của vị trí tàu có thể được đánh giá bằng ellip sai số hay vòng tròn sai số, chi tiết về phương 
pháp xây dựng ellip sai số hay vòng tròn sai số đã được các tác giả trình bày trong [2].                   

3. Xây dựng công cụ tính toán 

Trên cơ sở thuật toán tính toán vị trí tàu dựa vào đường vị trí thiên văn, một chương trình tính 
toán vị trí tàu được viết trên ngôn ngữ Visual Basic 6.0 để minh họa quá trình tính toán vị trí tàu bằng 
quan sát 3 thiên thể. Thông tin về dữ liệu quan sát các ngôi sao, điều kiện môi trường xung quanh 
người quan sát được hiển thị trên cửa sổ của chương trình tính toán (hình 4). 

       

 

 

 

 

 

 

 

 
                         

 

 

 

Hình 4. Cửa sổ chương trình tính toán vị trí tàu bằng 3 thiên thể 

4. Kết luận 

Bài báo đã đề cập một số vấn đề quan trọng như sau; phương pháp tính toán loại trừ được 
những sai số do vạch đường vị trí trên hải đồ mà phương pháp đồ giải truyền thống mắc phải.  

Vị trí tàu xác định có tổng bình phương khoảng cách đến các đường vị trí là nhỏ nhất tức là 
hàm mật độ xác suất đạt giá trị lớn nhất tại vị trí này. Ngoài ra khi số đường vị trí thiên văn tăng lên, 
sai lệch giữa các giá trị chênh sai của các đường vị trí sẽ giảm dần làm tăng độ chính xác của 
phương pháp xác định. Xét về mặt hình học, vị trí tính toán hay vị trí xác suất cao nhất trong đa giác 
sai số chính là giao điểm của các đường đối trung tuyến như trong lý thuyết thiên văn [1], đây cũng 
là ưu điểm của phương pháp tính toán so với phương pháp đồ giải vì khi sử dụng nhiều đường vị 
trí, sỹ quan hàng hải sẽ rất mất thời gian và khó khăn trong việc vẽ các đường đối trung tuyến trên 
hải đồ, còn với phương pháp tính toán, vị trí này dễ dàng được xác định.  

Trên đây là cơ sở lý thuyết phương pháp tính toán vị trí tàu bằng các quan sát thiển thể đồng 
thời. Từ thuật toán của phương pháp, có thể thiết kế các phần mềm tiện ích trợ giúp các sỹ quan 
hàng hải trong việc xác định vị trí tàu nhanh chóng cũng như đảm bảo độ tin cậy khắc phục một số 
nhược điểm của phương pháp đồ giải truyền thống.  
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ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ TRÀN DẦU VÀ NÂNG CAO KHẢ NĂNG ỨNG CỨU 
TRÀN DẦU TRÊN VÙNG BIỂN VIỆT NAM 

RISK ASSESSMENT OF OIL SPILL AND IMPROVING CAPACITY OF OIL SPILL 
RESPONSE AROUND VIETNAMESE SEA 

 

NGUYỄN MẠNH CƯỜNG1, PHAN VĂN HƯNG2  

1 Khoa Hàng hải, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 
2 Trường Đại học Hàng hải Quốc gia Mokpo, Hàn Quốc 

Tóm tắt 

Sự cố tràn dầu xảy ra trên biển là vấn đề ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ở Việt Nam, bởi vì 
nó xảy ra thường xuyên trên vùng biển Việt Nam và ảnh hưởng nghiêm trọng, trong thời gian 
dài đến hệ sinh thái biển, các tài nguyên ven bờ, sức khỏe con người và kinh tế. Đánh giá nguy 
cơ tràn dầu trên vùng biển Việt Nam là một cơ sở quan trọng để hoạch định kế hoạch phòng 
chống, ứng cứu và xử lý sự cố tràn dầu. Trong nghiên cứu này, tác giả tập trung đánh giá nguy 
cơ xảy ra sự cố tràn dầu trên biển trên cơ sở các sự cố đã xảy ra, từ đó kiến nghị một số giải 
pháp góp phần nâng cao khả năng ứng cứu các sự cố tràn dầu trong tương lai như nâng cao 
khả năng giám sát, báo cáo sự cố tràn dầu, xây dựng kế hoạch mới ứng cứu sự cố tràn dầu, 
đầu tư trang thiết bị và phát triển nguồn nhân lực ứng cứu sự cố tràn dầu thông qua chương 
trình quốc gia về đào tạo, huấn luyện và diễn tập ứng cứu sự cố tràn dầu. 

Từ khóa: Tràn dầu, ô nhiễm, hệ sinh thái biển, ứng cứu sự cố tràn dầu. 

Abstract 

Marine oil spill incident is serious environmental pollution problem in Vietnam because it is 
prevalent in Vietnamese waters and has a wide range of impacts and long-term consequences 
for marine ecosystems, coastal resources, human health and socio-economy. Risk 
assessment of oil spill in Vietnamese water is an important foundation in order to build an oil 
spill plan for prevention, preparedness, response and recovery. In this study, the author focus 
on risk assessment of marine oil spill through historical oil spill incidents occurred, thereby 
proposing several measures to improving the capacity of oil spill response like monitoring, 
report incidents, building new plan for response oil spill, investment of equipment, developing 
manpower through national education, training and exercising of marine oil spill response. 

Keywords: Marine oil spill, risk assessment, improving the capacity of oil spill response. 

1. Thực trạng về tràn dầu trên biển 

Tai nạn đầu tiên của tàu chở dầu cỡ lớn nhất trên thế giới đã tập trung sự chú ý của toàn xã 
hội đó là tàu Torrey Canyon vào năm 1976 ở vùng biển phía Đông Nam nước Anh, đã làm tràn 
199.000 tấn dầu thô ra biển. Sự cố tàu Atlantic Empress năm năm 1979 tại vùng biển Off Tobago, 
West indies, con tàu đã làm tràn ra biển lượng dầu lớn nhất trong lịch sử, xấp xỉ 287.000 tấn. Sự cố 
tàu Exxon Valdez năm 1989 tại Prince William Sound, Alaska, Hoa Kỳ, làm tràn 37.000 tấn dầu ra 
vịnh. [1]. Chính những thiệt hại và ảnh hưởng nghiêm trọng do sự cố tràn dầu của tàu Torrey Canyon, 
Atlantic Empress, Exxon Valdez đã dẫn đến sự ra đời và phát triển những công ước quốc tế như: 
Công ước trách nhiệm dân sự về bồi thường thiệt hại do dầu năm 1969 và Công ước bổ sung năm 
1992 (CLC), Công ước Sẵn sàng ứng phó và hợp tác chống ô nhiễm dầu (OPRC 1990); Công ước 
quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm từ tàu (MARPOL 73/78), Công ước về can thiệp ngoài biển cả trong 
các trường hợp sự cố ô nhiễm dầu năm 1969 và Nghị định thư năm 1973 (INTEVENTION); Công 
ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với thiệt hại ô nhiễm dầu nhiên liệu năm 2001. Theo thống 
kê của ITOPF, từ năm 1996 đến 2015, trên thế giới có 339 vụ tràn dầu từ 7 tấn trở lên làm tràn ra 
biển 422.000 tấn dầu. Đã gây thiệt hại nặng nề tới môi trường biển, các hệ sinh thái và kinh tế - xã 
hội, cũng như sức khỏe con người. Nhìn vào hình 2 chúng ta thấy rằng tràn dầu trên thế giới có xu 
hướng giảm cả về số lượng các vụ cũng như lượng dầu tràn. Tuy nhiên, điều này trái ngược với xu 
thế đang tăng cả về lượng dầu tràn và số vụ xảy ra trên vùng biển Việt Nam (hình.3). Việt Nam là 
quốc gia ven biển, với chiều dài đường bờ biển là 3260 km, hàng ngàn đảo và hơn 2360 con sông 
và kênh. Biển Việt Nam nằm trên tuyến hàng hải huyết mạnh của thế giới nối liền các nền kinh tế 
Châu Á với Trung Đông và Châu Âu. Do đó, việc đánh giá nguy cơ tràn dầu trên vùng biển Việt Nam 
là hết sức cấp thiết. Các nghiên cứu liên quan tới ô nhiễm môi trường biển ở Việt Nam không phải 
là chủ đề mới ở Việt Nam, bởi lẽ ô nhiễm môi trường biển là một trong những thảm họa hủy họai 
môi trường đáng quan ngại nhất. Hiện nay, ô nhiễm dầu là một chủ đề nóng của bất kỳ tổ chức, 
ngành nào cũng cần quan tâm, xem xét và nghiên cứu, chính vì vậy đã có nhiều nghiên cứu về vấn 
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đề này. Nghiên cứu của Nguyễn Đình Dương (2010) về “Ô nhiễm dầu trên vùng biển Việt Nam và 
Biển Đông” đã chỉ ra 6 nguồn ô nhiễm chính trên vùng biển Việt Nam là: “ô nhiễm dầu tự nhiên; ô 
nhiễm do các hoạt động thăm dò, khai thác và chế biến dầu khí; ô nhiễm do các hoạt động giao 
thông vận tải biển; ô nhiễm từ các tàu bị đánh đắm trong chiến tranh thế giới thứ hai; ô nhiễm do 
các hoạt động kinh tế xã hội ven bờ; ô nhiễm dầu không rõ nguồn gốc” [2]. Vấn đề mối quan hệ giữa 
nguy cơ tràn dầu và các biến cố địa chất tự nhiên trên vùng biển Việt Nam còn được đề cập trong 
nghiên cứu của Phan Trọng Trịnh [3], với chủ đề “Nghiên cứu mối quan hệ giữa nguy cơ dầu tràn 
và các biến cố địa chất tự nhiên trên vùng biển Việt Nam”. Các nghiên cứu của Nguyễn Bá Diến [4, 
5], Phùng Chí Sỹ 2005 [6], Lưu Ngọc Tố Tâm [7], Nguyễn Thị Ánh Nguyệt (2011), Đoàn Thị Vân 
(2009), Đặng Thanh Hà (2005), Trần NgọcToàn (2011), Nguyễn Thu Hà (2002), Nguyễn Thị Vĩnh 
Hà (2005), Phạm Văn Ninh (2001), Mai Hải Đăng (2013),... về ô nhiễm dầu từ tàu đã có những đóng 
góp quan trọng về cơ sở lý luận và thực tiễn, đồng thời tạo ra tiền đề để phát triển các nghiên cứu. 
Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu nào đánh giá nguy cơ xảy ra tràn dầu trên vùng biển Việt Nam dựa 
trên các sự cố đã xảy ra. Chính vì vậy, nghiên cứu đánh giá nguy cơ xảy ra tràn dầu trên vùng biển 
Việt Nam để từ đó đưa ra các giải pháp nâng cao khả năng ứng cứu sự cố tràn dầu trong tương lai 
là một yêu cầu cấp thiết đối với nước ta trong giai đoạn hiện nay. 

 
Hình 2. Xu hướng về số vụ và lượng dầu tràn 

hàng năm đối với các vụ tràn dầu từ 7 tấn  
trở lên (ITOPF, 2016) [1] 

 
Hình 3. Số vụ và lượng dầu tràn trên vùng biển 

Việt Nam từ năm 1996 đến 2015  
(Tổng Cục Biển và Hải đảo, 2016) [8] 

2. Mô hình đánh giá nguy cơ tràn dầu 

Xác suất số vụ tràn dầu và lượng dầu tràn từ các vụ tràn dầu đó có thể được ước tính bằng 
việc sử dụng các dữ liệu về lịch sử các sự cố tràn dầu trước đó. Dữ liệu này cũng cung cấp thông 
tin có thể được được sử dụng để dự báo lượng dầu tràn lớn nhất từ các sự cố tràn dầu trong tương 
lai. Theo kết quả thống kê để đánh gía rủi ro được thực hiện theo tiêu chuẩn ISO 31000 (ISO, 2009) 
[9] có thể được tính như sau:  

Mức độ rủi ro = (Xác suất xảy ra sự cố) x (Mức độ nguy hại) 

Trong đó:  

Xác suất xảy ra sự cố tràn dầu là các tai nạn ngẫu nhiên xảy ra; 

Mức độ nguy hại - lượng dầu tràn trung bình, lượng dầu tràn lớn nhất. 

2.1. Nhận diện nguy cơ tràn dầu  

Sự cố tràn dầu Neptune Aries trên sông Sài Gòn năm 1994 đã làm tràn khoảng 1.700 tấn dầu. 
Đây là sự cố tràn dầu từ tàu chở dầu cỡ lớn đầu tiên trên vùng nước mà Việt Nam quản lý, nó là 
tiếng chuông thức tỉnh cho toàn xã hội và các nhà chức trách Việt Nam về những nguy hại mà sự 
cố tràn dầu gây ra. Nhận thức được tầm quan trọng của việc chuẩn bị và ứng phó sự cố tràn dầu, 
Việt Nam đã có các văn bản pháp luật quan trọng quy định về ứng phó sự cố tràn dầu như: Thông 
tư 2262/TT-MTG ngày 29/12/1995 của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học 
Công nghệ) về việc khắc phục sự cố tràn dầu. Đây có lẽ là văn bản pháp quy đầu tiên hướng dẫn 
việc khắc phục và xử lý sự cố tràn dầu. Văn bản này đã xác định các trường hợp được coi là “sự cố 
tràn dầu”; đưa ra các biện pháp phòng ngừa; các biện pháp xử lý khi phát hiện dấu hiệu sự cố tràn 
dầu; thủ tục đòi bồi thường khắc phục thiệt hại về môi trường (Nguyễn Bá Diến, 2008) [4]; Quyết 
định số 129/2001/QĐ-TTg ngày 29/8/2001 phê duyệt Kế hoạch Quốc gia ứng phó sự cố tràn dầu 
giai đoạn 2001-2020; Quyết định số 103/2005/QĐ-TTg, ngày 12/5/2005 ban hành quy chế họat động 
ứng phó sự cố tràn dầu; Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg ngày 14/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ 
Quy định về ứng phó sự cố tràn dầu, đã giao cho Ủy ban Quốc gia về Tìm kiếm và Cứu nạn và các 
tổ chức chuyên môn có trách nhiệm quản lý sự cố tràn dầu. Đặc biệt, ngày 25/6/2015, tại Kỳ họp 
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thứ 9, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Tài nguyên, Môi trường biển và Hải đảo số 
82/2015/QH13. Luật đã dành riêng Chương VI, Kiểm soát ô nhiễm, ứng phó sự cố tràn dầu, hóa 
chất độc và nhận chìm ở biển, gồm 3 mục, 22 điều (từ Điều 42 đến Điều 63). 

Số lượng các vụ tràn dầu và lượng dầu tràn có chiều hướng ngày càng tăng (Hình. 3) là do 
sự gia tăng các hoạt động vận chuyển bằng đường biển ở vùng nước Việt Nam quản lý và Biển 
Đông. Trọng tải của tàu chở dầu lớn nhất hoạt động trong vùng biển Việt Nam ước tính là 300.000 
tấn. Vì vậy, một thảm họa tràn dầu rất lớn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. 

2.2. Phân tích nguy cơ tràn dầu 

Chúng ta tập trung phân tích các vụ tràn dầu xảy ra trên vùng biển Việt Nam từ năm 1996 đến 
2015. Thông tin chi tiết về loại tàu, loại dầu tràn, vị trí sự cố, diện tích bị ảnh hưởng được miêu tả 
chi tiết trong các báo cáo của Tổng cục Biển và Hải đảo (VASI, 2016) [8]. Trải qua hai thập kỷ, trên 
vùng biển Việt Nam đã xảy ra 79 vụ tràn dầu, trung bình 4 vụ/năm, làm tràn ra biển tổng cộng khoảng 
15.648 tấn dầu, trung bình khoảng 782 tấn/năm (hình 3). 

Hình 4 thể hiện tần suất các vụ tràn dầu 
và lượng dầu tràn ở Việt Nam trong giai đoạn từ 
năm 1996 đến 2015. Có 4 vụ tràn dầu với lượng 
dầu tràn từ 1000 - 5000 tấn xảy ra trên vùng biển 
Việt Nam trong 20 năm qua. Tuy nhiên các sự cố 
tràn dầu 100 - 1000 tấn có tần suất xảy ra thường 
xuyên hơn trong giai đoạn này. Đáng chú ý là các 
vụ tràn dầu dưới 100 tấn, có mức độ ảnh hưởng 
thấp nhưng lại có tần suất xảy ra cao nhất, đòi 
hỏi nguồn nhân lực và trang thiết bị sẵn sàng ứng 
cứu cao. 

Hình 4. Số vụ tràn dầu xảy ra trên vùng biển  

Việt Nam từ 1996 đến 2015   

Do đó, những sự cố này được phân vào nhóm có nguy cơ xảy ra cao nhất. Trong 20 năm qua 
đã không có sự cố tràn dầu trên 5.000 tấn xảy ra trên vùng biển Việt Nam. 

2.3. Đánh giá nguy cơ tràn dầu 

Các sự cố tràn dầu xảy ra ở Việt Nam trong giai đoạn từ năm 1996 đến năm 2015 có thể được 
phân loại theo mức độ nghiêm trọng và tần suất xuất hiện các sự cố tràn dầu. Mức độ nghiêm trọng 
của một sự cố tràn dầu phụ thuộc vào lượng dầu tràn ra biển (bảng 1). Các sự cố tràn dầu có lượng 
dầu tràn ra biển lớn hơn 5000 tấn đòi hỏi chi phí cao để loại bỏ dầu ra khỏi môi trường biển và rất 
khó để phục hồi được môi trường nơi xảy ra sự cố. Mức tần số sự cố tràn dầu cũng được đánh giá 
thông qua sự thống kê các sự cố tràn dầu xảy ra hàng năm được trình bày trong bảng 2. 

Cấp độ nguy hiểm của sự cố tràn dầu được ước lượng như 15, 8, 4, 2 hoặc 1 tương ứng với 
sự ảnh hưởng của nó tới môi trường và kinh tế (bảng 1). Mức tần số xuất hiện các sự cố tràn dầu 
cũng được ước lượng theo các con số như 5, 4, 3, 2, 1, phụ thuộc vào tần số xảy ra sự cố hàng 
năm được trình bày trên bảng 2. Trong nghiên cứu này, khía cạnh môi trường và kinh tế của một sự 
cố tràn dầu được xem là quan trọng hơn tần suất xuất hiện, mức độ nghiêm trọng của sự cố cũng 
được đánh giá cao hơn tần suất xuất hiện. Đánh giá nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu theo bảng điểm 
kết hợp như sau: Đặc biệt nghiêm trọng: ≥30; Rất nghiêm trọng: ≥20, <30; Nghiêm trọng: ≥10, <20; 
Giới hạn: ≥5, <10; Thấp: <5. Kết quả được trình bày trong bảng 3 dưới đây. 

2.4. Dự báo nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu trong tương lai 

Những sự cố tràn dầu và lượng dầu tràn ra biển được dự báo bởi cỡ tàu và loại sự cố xảy ra. 
Các dữ liệu tại bảng 5 và hình 5 được cung cấp từ Hiệp hội Bảo tồn Môi trường Công nghiệp Dầu 
khí Quốc tế (IPIECA, 2000) [10], các đường thể hiện xu thế lượng dầu tràn theo loại hình sự cố xảy 
ra được vẽ theo quy tắc hồi quy để dự đoán các dữ liệu chưa biết (hình 5). Xu hướng lượng dầu 
tràn lớn nhất là tổng lượng dầu tràn từ các sự cố mắc cạn và đâm va. Từ bảng 5 và hình 5 thì lượng 
dầu tràn được thể hiện thông qua các phương trình toán học như sau: 

Mắc cạn: MC = (5 x10 -7) X2 + 0,1362X (R2 = 0,9937); 

Đâm va: DV  = (1 x 10 -7) X2 + 0,327X  (R2 = 0,9862); 

Cấp dầu: CD = 0,0165 X  (R2= 0,9051), X là trọng tải của tàu. 

Do đó ta có thể tính lượng dầu tràn lớn nhất bằng tổng lượng dầu tràn do mắc cạn và đâm va:  

Lượng dầu tràn = MC + DV (tấn)     (1) 

Việt Nam nằm bên cạnh tuyến đường vận tải biển lớn - nơi mà các tàu vận chuyển dầu lớn nhất 
thế giới thường xuyên đi qua, cho nên tàu chở dầu lớn nhất hoạt động trong biển Đông và vùng biển 
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Việt Nam có trọng tải lên đến 300.000 tấn do đó lượng dầu tràn lớn nhất trên biển Việt Nam được tính 
theo (1) là 145.000 tấn. Do đó, chúng ta cần chuẩn bị trang thiết bị cũng như nguồn nhân lực được đào 
tạo và huấn luyện bài bản để đối phó với kịch bản tồi tệ nhất có thể xảy ra trong tương lai. 

Bảng 1. Cấp độ nguy hiểm phụ thuộc vào lượng dầu tràn 

 

Bảng 2. Mức tần số xuất hiện các sự cố phụ thuộc vào số lượng các sự cố xảy ra hàng năm 

Bảng 3. Ma trận nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu tại Việt Nam 

 
Bảng 4. Ma trận xuất hiện sự cố tràn dầu tại Việt Nam từ năm 1996 - 2015 

 
 

Bảng 5. Ảnh hưởng của cỡ tàu dầu lên lượng dàu tràn (tấn) [10] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cấp độ 
nguy hiểm 

Mức độ 
nghiêm trọng 

Lượng dầu 
tràn (tấn) 

Thiệt hại 

I Thảm họa >5000 Chi phí lớn và không thể phục hồi 

II Rất nguy cấp 500-5000 Có thể phục hồi với chi phí cao 

III Nguy cấp 20-500 Có thể phục hồi với chi phí trung bình 

IV Giới hạn 1-20 Có thể phục hồi với chi phí thấp 

V Không đáng kể <1 Ít ảnh hưởng và không tốn chi phí 

Mức tần số 
xuất hiện 

Tần số xuất hiện Số lượng các sự cố xảy ra theo năm 

A Chắc chắn xảy ra >0.1 

B Có khả năng xảy ra cao 0.1 - 10-2 

C Có khả năng xảy ra thấp 10-2 – 10-3 

D Khó có khả năng xảy 10-3 - 10-4 

E Hiếm khi xảy ra <10-4 

Trọng tải (tấn) Mắc cạn Đâm va Cấp dầu 

30000 3000 700 450 

50000 5000 1100 750 

70000 12500 3000 1800 

100000 21000 5500 2300 

200000 45000 10500 2750 

240000 60000 15000 4000 
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Hình 5. Ảnh hưởng của cỡ tàu dầu  

và lượng dầu tràn 

 
Hình 6. Số vụ tràn dầu theo trọng tải của tàu đã 

xảy ra sự cố tràn dầu 
 

Bảng 6. Kịch bản lượng dầu tràn lớn nhất trong tương lai 

 

3. Nâng cao khả năng ứng cứu sự cố tràn dầu  

Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn là cơ quan chỉ đạo, tổ chức, phối hợp với các Bộ, ngành, 
địa phương thực hiện hoạt động ứng cứu sự cố tràn dầu. Hiện nay chúng ta đã có 3 trung tâm ứng 
cứu sự cố tràn dầu khu vực, với 6 cơ sở ứng cứu đặt tại Hải Phòng, Nghệ An, Đà Nẵng, Khánh Hòa, 
Vũng Tàu và Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra chúng ta cũng có các cơ sở ứng cứu sự cố tràn dầu 
tư nhân như Đại Minh, Haivanship, SOSmoitruong, Hưng Thái, MCIC,… đã tham gia ứng cứu kịp 
thời một số sự cố tràn dầu trong thời gian qua. Tuy nhiên, các trung tâm ứng cứu mới chỉ ứng cứu 
được các sự cố tràn dầu đến cấp 2 (20-500 tấn). Để đáp ứng được yêu cầu ứng cứu sự cố tràn dầu 
trên vùng biển Việt Nam và biển Đông trên cơ sở đã phân tích, đánh giá ở trên, chúng ta cần nâng 
cao khả năng ứng cứu tràn dầu của Việt Nam trong thời gian tới theo một số gợi ý như sau: 

Một là, nâng cao khả năng giám sát và báo cáo, thống kê các sự cố tràn trên vùng biển Việt 
Nam. Cần phối hợp chặt chẽ các hệ thống giám sát vệ tinh, LRIT, VTS, máy bay tuần thám biển, tàu 
Cảnh Sát biển và Kiểm ngư và các thông tin từ các tổ chức cá nhân khác. Thí dụ, lắp đặt các thiết 
bị thông tin liên lạc như VHF, thiết bị tự động nhận dạng AIS,... để thực hiện giám sát và quản lý và 
ứng cứu kịp thời các sự cố tràn dầu, bao gồm cả các sự cố tràn đầu nhỏ. 

Hai là, xây dựng kế hoạch ứng cứu cho các sự cố khẩn cấp khác nhau như tràn dầu, cháy, 
nổ phát sinh từ các sự cố đâm va, mắc cạn xung quanh vùng nước cảng biển. Kế hoạch này cần 
kết hợp hợp giữa các lực lượng ứng cứu trên bờ và trên biển. Bên cạnh đó, nghiên cứu tham gia 
các Công ước quốc tế trong lĩnh vực chống ô nhiễm dầu như OPRC 90, OPRC-HNS 2000, HNS 
2000 và Fund. Tiến tới thành lập và quản lý chặt chẽ quỹ về “Dầu và các chất nguy hiểm, độc hại” 
tràn trên biển Việt Nam. 

Ba là, đầu tư trang thiết bị ứng cứu. Nghiên cứu đánh giá khả năng ứng cứu của các trang 
thiết bị sẵn có, từ đó đánh giá nhu cầu để đầu tư, trang bị các trang thiết bị cho phù hợp với nhu cầu 
ứng cứu sự cố tràn dầu đang đặt ra. Đầu tư đóng mới các tàu ứng cứu và tàu hỗ trợ ứng cứu như 
tàu NASOS I, II. Hoặc lắp đặt thêm các thiết bị ứng cứu tràn dầu trên các tàu cấp dầu, tàu Kiểm 
ngư, tàu Tìm kiếm Cứu nạn, tàu Cảnh sát biển, tàu Hải quân. Đồng thời, trang bị các phao quây 
dầu, máy hút dầu, các hóa chất để xử lý dầu tràn đáp ứng theo yêu cầu đã được dự báo tại bảng 6. 

Bốn là, xây dựng chương trình quốc gia về đào tạo, huấn luyện và diễn tập ứng cứu sự cố 
tràn dầu. Cung cấp các khóa đào tạo cấp quản lý như khóa học nhóm quản lý sự cố, điều hành sự 
cố, lập kế hoạch, thực hiện ứng cứu và hậu cần. Cung cấp các khóa đào tạo ở mức vận hành như 
khóa học về kế hoạch quốc gia ứng cứu sự cố, khóa học về an toàn và sức khỏe trong sự cố tràn 
dầu, giới thiệu sự cố tràn dầu, giới thiệu sự cố tràn hóa chất, nhận diện các công cụ ứng cứu tràn 
dầu trên biển. Cung cấp các khóa học trên mạng, khóa học về giám sát sự cố tràn dầu trên biển, 
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các khóa đào tạo về xử lý sự cố tràn dầu ở bờ biển, tiến hành các hội thảo về ứng cứu sự cố tràn 
dầu trong nước và khu vực. 

4. Kết luận 

Nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu trên vùng biển Việt Nam ngày càng gia tăng cả về số lượng các sự 
cố cũng như lượng dầu tràn ra biển ở mỗi sự cố. Trong nghiên cứu này, bài viết tập trung đánh giá nguy 
cơ xảy ra sự cố tràn dầu trong vùng biển Việt Nam dựa trên lịch sử các sự cố tràn dầu để làm cơ sở để 
đánh giá tổng thể nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu trên vùng biển nước ta. Từ đó, lập kế hoạch phát triển 
năng lực ứng cứu sự cố tràn dầu trên biển để đáp ứng được yêu cầu ứng cứu các sự cố tràn dầu có thể 
xảy ra trong tương lai. Đồng thời, bài viết đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao khả năng ứng 
cứu các sự cố tràn dầu trong tương lai như nâng cao khả năng giám sát, báo cáo sự cố tràn dầu, xây 
dựng kế hoạch mới ứng cứu sự cố tràn dầu, đầu tư trang thiết bị và phát triển nguồn nhân lực ứng cứu 
sự cố tràn dầu mạnh cả về số lượng và chất lượng. 
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SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TỔNG THỂ PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ 
SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG (OPRE) TRONG HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI TẠI VIỆT NAM 

NECCESSITY TO ESTABLISH AN OVERALL PLAN TO PREVENT AND 
RESPONSE TO ENVIRONMENTAL INCIDENTS (OPRE) IN MARITIME FOR 

VIETNAM 
TRẦN ANH TUẤN, BÙI ĐÌNH HOÀN, PHẠM THỊ DƯƠNG 

Viện Môi trường, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 

Tóm tắt 

Trong những năm gầy đây Việt Nam luôn phải đối mặt với nguy cơ xảy ra các sự cố trong 
hoạt động hàng hải đe dọa đến chất lượng môi trường biển. Bài báo này sẽ phân tích những 
nguy cơ và thực trạng công tác phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường trong hoạt động 
hàng hải để giúp các cơ quan quản lý thấy được sự cần thiết phải xây dựng OPRE trong 
hoạt động hàng hải tại Việt Nam. 

Từ khóa: Sự cố môi trường, sự cố trong hoạt động hàng hải, ứng phó sự cố (ƯPSC). 
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Abstract 

In recent years, in maritime activities, Vietnam always faces the risk of the occurrence of 
incidents threatening to the quality of the marine environment. This paper will analyze these 
risks and current situation of prevention and response to environmental incidents in maritime 
activities to help the authorities realize the need to establish an overall plan to prevent and 
response to environmental incidents in maritime activities in Vietnam. 

Keywords: Environmental risks, risk in maritime, response to incidents. 

1. Mở đầu 

Bảo vệ môi trường biển là một vấn đề có tầm quan trọng lớn đối với các quốc gia ven biển. 
Việt Nam có hơn 3200 km bờ biển, điều này tạo cơ hội quan trọng để phát triển các hoạt động kinh 
tế biển trong đó có hoạt động hàng hải, bên cạnh đó cũng đòi hỏi môi trường biển có đa dạng sinh 
học cao trong đó san hô, rừng ngập mặn, thảm cỏ biển và bãi triều là một phần quan trọng cần được 
bảo vệ. Nguồn tài nguyên biển của Việt Nam bao gồm một khu vực rộng lớn bao gồm Vịnh Bắc Bộ 
ở miền Bắc, Biển Đông ở phía Đông và Vịnh Thái Lan ở phía Tây. Bảo vệ và sử dụng khôn khéo 
các nguồn tài nguyên biển là một trong những thách thức phát triển bền vững chính của Việt Nam. 
Hoạt động hàng hải càng phát triển nguy cơ xảy ra các sự cố môi trường (tràn dầu, đổ tràn hóa chất, 
cháy nổ,…) ngày một gia tăng do vậy việc phân tích những nguy cơ và thực trạng công tác phòng 
ngừa và ƯPSC môi trường trong hoạt động hàng hải để giúp các cơ quan quản lý thấy được sự cần 
thiết phải xây dựng OPRE trong hoạt động hàng hải tại Việt Nam.  

Sự cố môi trường trong hoạt động hàng hải là những sự cố xảy ra trong quá trình khai thác, 
vận hành các tàu biển hay quá trình bốc xếp hàng hóa tại các cảng biển gây ô nhiễm, suy thoái hay 
biến đổi môi trường biển nghiêm trọng. Vấn đề sự cố, rủi ro môi trường đã và đang được nhiều nhà 
khoa học trên thế giới đầu tư nghiên cứu. Tại Việt Nam sau sự cố môi trường biển tại 4 tỉnh miền 
Trung năm 2016 thì các nghiên cứu về phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường biển được Chính 
phủ và các nhà khoa học quan tâm nhiều (Lê Huy Bá, Trần Đình Lân, Phùng Chí Sỹ, Lê Hoàng 
Lan,…). Các nghiên cứu về sự cố môi trường trong hoạt động hàng hải tại Việt Nam mới chỉ tập 
trung đến sự cố tràn dầu (Ngô Kim Định, Trần Đình Lân,…) chưa có nhiều nghiêu cứu về các sự cố 
môi trường khác. 

2. Bối cảnh liên quan đến sự cố môi trường trong hoạt động hàng hải tại Việt Nam 

Biển Đông là vùng biển có tuyến hàng hải quốc tế quan trọng nối liền Thái Bình Dương và Ấn 
Độ Dương, nơi vận chuyển khoảng 40% hàng hóa thương mại toàn cầu và 70% lượt tàu qua lại là 
tàu chở dầu. Vùng biển Việt Nam được đánh giá sẽ chịu nhiều tác động tiêu cực của tuyến hàng hải 
qua Biển Đông này. Mặt khác Việt Nam cũng đang hướng tới trở thành quốc gia mạnh về kinh tế 
biển trong đó hàng hải là một trong những trọng tâm phát triển.   

Trong những năm gầy đây Việt Nam luôn phải đối mặt với nguy cơ xảy ra các sự cố trong 
hoạt động hàng hải đe dọa đến chất lượng môi trường biển, trong đó sự cố tràn dầu và cháy nổ 
được ghi nhận nhiều nhất. Theo số liệu của Cục Hàng hải Việt Nam từ năm 2003 đến 2015 cả nước 
ghi nhận 35 sự cố tràn dầu đã được báo cáo có nghĩa là trung bình Việt Nam phải đối mặt với gần 
3 sự cố tràn dầu biển một năm. Tất cả những sự cố tràn dầu số lượng dầu tràn ít nhất vài chục tấn 
lên đến hơn 1.000 tấn dầu. Trong cùng khoảng thời gian này 12 vụ cháy và một vụ tràn hóa chất đã 
được báo cáo. Tuy nhiên, theo đánh giá số liệu trên là không đầy đủ và chỉ chiếm một phần nhỏ 
trong số các sự cố xảy ra trong vùng biển Việt Nam. 

Tràn dầu trên khu vực biển Việt Nam còn được biểu hiện thông qua nồng độ dầu được đo 
trong trầm tích đáy và môi trường nước trong và xung quanh các cảng biển khu vực phía Bắc (Hải 
Phòng - Quảng Ninh) và khu vực Đông Nam Bộ (TP. Hồ Chí Minh - Vũng Tàu) khá cao và tăng dần 
theo từng năm. Đặc biệt tại các bến cảng dầu khí đang hoạt động, nồng độ dầu trong nước và trầm 
tích đều vượt quy chuẩn cho phép [2].  

Ngược lại với sự cố tràn dầu các sự cố tràn hóa chất không phải dầu hầu như không được ghi 
nhận trong các báo cáo chính thức tại Việt Nam. Chỉ một vài vụ được ghi nhận như vụ tràn 300 tấn hóa 
chất Linear ankyl benzen (LAB) tại cảng Cửa Cấm (Hải Phòng) vào ngày 19/11/2015 và không có đánh 
giá thiệt hại. Tại Tân Cảng Sài Gòn năm 2012 có đề cập một trường hợp của một vụ tràn hóa chất, do 
thời tiết bão 11 container với hóa chất không rõ nguồn gốc đã bị hư hỏng, sau khi được xử lý bằng biện 
pháp chuyển lên bờ tàu tiếp tục hành trình của mình và cũng không ghi nhận thiệt hại gì về môi trường 
(Luc Hen, 2014). Tuy không có báo cáo về những sự cố đổ tràn hóa chất trong hoạt động hàng hải tại 
Việt Nam không có nghĩa là Việt Nam không có nguy cơ hay không xảy ra sự cố dạng này vì tại các cảng 
biển của Việt Nam đang bốc xếp một lượng lớn hóa chất. Ví dụ: tại khu vực cảng Cảng Sài Gòn số lượng 
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lớn phân bón từ Trung Quốc và Indonesia được đóng bao tại cảng và phân phối (chủ yếu bằng xe tải) 
vận chuyển đi khắp các vùng, do vậy việc đổ tràn chắc chắn sẽ xảy ra. Thuốc trừ sâu cũng được nhập 
vào Việt Nam với số lượng lớn qua đường này. Mặc dù không có tai nạn đã được báo cáo, nồng độ của 
lindane, aldrin, endrindieldrin, dichlorodiphenyldichloroethane (DDD), dichlorodiphenyldichloroethylene 
(DDE) và dichlorodiphenyltrichloroethane (DDT) đã được tìm thấy cả trong nước và trong đất nước của 
các cảng Việt Nam và đang có xu hướng tăng lên. Mặc dù nồng độ không vượt quá tiêu chuẩn Việt Nam 
(Trần Đình Lân, 2006). Tuy nhiên với các dữ liệu hiện tại rất khó để phân biệt sự có mặt của các hoạt 
chất bảo vệ thực vật trong nước biển ven bờ là do hoạt động cảng hay do sự lan tỏa của hoạt động nông 
nghiệp. Vì không có sự cố tràn hóa chất lớn đã xảy ra trong những năm gần đây, Việt Nam đã không 
tích lũy được kinh nghiệm trong việc đối phó với những tai nạn này [4]. 

Cháy nổ cũng là sự cố có nguy cơ xảy ra cao trong hoạt động hàng hải Việt Nam, theo thống 
kê từ năm 2003 đến năm 2015 có khoảng 12 vụ cháy liên quan đến tàu biển hoặc hàng hóa trong 
quá trình bốc xếp tại cảng và ngày một gia tăng trong những năm gần đây. Các vụ cháy thường tập 
trung nhiều tại các khu vực cảng lớn như Hải Phòng, Sài Gòn và Vũng Tàu. Các vụ cháy điển hình 
trong những năm gần đây như bãi gỗ 10.000m2 ở cảng Quy Nhơn bị cháy hoàn toàn ngày 
11/08/2014; vụ cháy Tàu Contship ACE chở 20 container phospho tại cảng Nam Hải - Hải Phòng 
ngày 27/11/2015. Tàu Kota Lumpa, quốc tịch Singapore 50.000 tấn đang đi ngang qua biển Vũng 
Tàu bất ngờ bốc cháy 4 container than hoạt tính ở hầm hàng ngày 12/12/2016... 

3. Hiện trạng hoạt động phòng ngừa và ƯPSC môi trường trong hoạt động hàng hải tại Việt Nam 

3.1. Cơ sở pháp lý liên quan đến hoạt động phòng ngừa và ƯPSC môi trường trong hoạt động 
hàng hải tại Việt Nam 

Hoạt động hàng hải mang tính quốc tế cao, do vậy liên quan đến lĩnh vực phòng ngừa và 
ƯPSC Việt Nam cũng đã tham gia nhiều Công ước, Nghị định thư và các thỏa thuận quốc tế như 
Công ước luật biển năm 1982 (UNCLOS 82); Công ước quốc tế về phòng ngừa ô nhiễm từ tàu 
(Marpol); Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với thiệt hại do ô nhiễm dầu nhiên liệu gây 
ra (BUNKER, 2001); Thỏa thuận Châu Á Thái Bình Dương về kiểm tra nhà nước cảng biển (TOKYO 
MOU, 1993); Công ước về các quy tắc quốc tế phòng, tránh đâm, va trên biển (COLREG, 1992) và 
ký các thỏa thuận song phương với các quốc gia lân cận như thỏa thuận giữa Việt Nam - Thái Lan 
- Campuchia về phòng ngừa và ƯPSC tràn dầu trong khu vực Vịnh Thái Lan giai đoạn 2009 - 2015; 
thỏa thuận giữa Việt Nam và Philippines về ƯPSC tràn dầu trên biển. 

Việt Nam đã xây dựng hệ thống pháp luật tương đối đầy đủ về bảo vệ môi trường nói chung 
và trong hoạt động hàng hải nói riêng. Trong các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường hay trong 
các văn bản pháp luật chuyên ngành hàng hải đều đề cập đến công tác phòng ngừa và ƯPSC môi 
trường. Việt Nam cũng đã xây dựng và ban hành các quy hoạch, kế hoạch liên quan đến công tác 
phòng ngừa và ứng phó các sự cố xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam như: 

- Bộ Luật Hàng hải năm 2005; Luật bảo vệ môi trường biển năm 2014; Luật Tài nguyên, môi 
trường biển và hải đảo năm 2015; 

- Thông tư số 2262/TT-MTg ngày 29/12/1995 của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường về 
hướng dẫn khắc phục sự cố tràn dầu; 

- Quyết định số 129/2001/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt kế hoạch Quốc 
gia ƯPSC tràn dầu giai đoạn 2001-2010; 

- Quyết định số 103/2005/QD-TTg (2005/12/05) của Thủ tướng Chính phủ về "Quy chế ƯPSC 
tràn dầu"; 

- Thông tư Liên tịch số 12/2005/TTLT/BTM-BTNMT-BGTVT của Bộ Thương mại, Bộ Tài 
nguyên Môi trường và Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn điều kiện an toàn môi trường biển đối với 
hoạt động cung ứng dầu cho tàu biển; 

- Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Ban 
hành Quy chế hoạt động ƯPSC tràn dầu; 

- Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2014 về ban hành Quy hoạch tổng thể 
lĩnh vực ƯPSC, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020; 

- Quyết  định số 63/2014/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động ƯPSC tràn dầu ban hành kèm theo Quyết định số 
02/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ; 

- Quyết định số 26/2016/QĐ-TTg ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban 
hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố hóa chất độc; 
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- Quyết định số 224/QĐ-TTg ngày 12 tháng 2 năm 2015 về ban hành Kế hoạch triển khai thực 
hiện Đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn đến năm 
2020. 

Như vậy về cơ sở pháp lý của Việt Nam mới chỉ tập trung đến công tác phòng ngừa và ƯPSC 
tràn dầu trong hoạt động hàng hải còn các sự cố đổ tràn hóa chất và cháy nổ trong hoạt động hàng 
hải chưa cụ thể và rõ ràng dẫn đến các đơn vị lúng túng khi xảy ra sự cố. 

3.2. Cơ sở hạ tầng và kỹ thuật liên quan đến hoạt động ƯPSC môi trường trong hoạt động 
hàng hải tại Việt Nam 

Tương tự như đối với cơ sở pháp lý, Việt Nam mới chỉ tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật 
phục vụ công tác ƯPSC tràn dầu trên biển còn đối với sự cố hóa chất và cháy nổ trên biển hầu như 
chưa có. 

Việt Nam có 03 trung tâm Quốc gia ƯPSC tràn dầu Quốc gia, trực thuộc Uỷ ban Quốc gia 
Tìm kiếm Cứu nạn, bao gồm: trung tâm UPSCTD Miền Bắc, trung tâm UPSCTD Miền Trung và trung 
tâm UPSCTD Miền Nam. Các trung tâm này là lực lượng chuyên trách, nòng cốt ƯPSC tràn dầu 
trên biển Việt Nam; thực hiện ƯPSC tràn dầu theo phân cấp; sẵn sàng cơ động ƯPSC tràn dầu trên 
phạm vi cả nước theo sự chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn [1]. 

Tại các bến cảng và trên các tàu biển đều có kế hoạch và trang thiết bị ƯPSC môi trường liên 
quan đến hoạt động vận chuyển và bốc xếp hàng hóa theo quy định của pháp luật Việt Nam và Công 
ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam tham gia. 

Đối với ƯPSC cháy nổ, hiện nay Việt Nam chỉ có lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy 
từ trung ương đến địa phương trực thuộc Bộ Công an thực hiện chức năng chủ trì hoặc phối hợp 
ƯPSC cháy nổ tại khu vực bến cảng và trên vùng nước nội thủy trong phạm vi quản lý, do vậy khi 
sự cố sảy ra trên biển lực lượng này không đủ phương tiện để ứng phó hiệu quả. 

Việt Nam chưa có lực lượng chuyên trách thực hiện nhiệm vụ ƯPSC môi trường liên quan 
đến hóa chất cả trên đất liền và trên biển. 

3.3. Công tác tổ chức, phối hợp ƯPSC môi trường trong hoạt động hàng hải tại Việt Nam 

Theo quy hoạch tổng thể lĩnh vực ƯPSC, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020 thì đơn 
vị chịu trách nhiệm cao nhất trong lĩnh vực ƯPSC môi trường trong hoạt động hàng hải tại Việt Nam 
là Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn. Cơ quan này có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ 
đạo, tổ chức phối hợp thực hiện công tác ƯPSC, tìm kiếm cứu nạn trong phạm vi cả nước và hợp 
tác khu vực, quốc tế; trực tiếp chỉ đạo Ban chỉ đạo ƯPSC, tìm kiếm cứu nạn của các Bộ, ngành, địa 
phương và các đơn vị chuyên trách, kiêm nhiệm thực hiện công tác ƯPSC, tìm kiếm cứu nạn theo 
quy định của pháp luật [5]. 

Tuy nhiên, theo phân tích đánh giá ở trên do cơ sở pháp lý và cơ sở vật chất phục vụ công 
tác phòng ngừa và ƯPSC trong hoạt động hàng hải mới chỉ đáp ứng được công tác phòng ngừa và 
ƯPSC tràn dầu và một phần sự cố cháy nổ tại các cảng nên khi xảy ra sự cố liên qua đến hóa chất 
và cháy nổ trên biển công tác tổ chức và phối hợp ứng phó còn thụ động dẫn đến không giảm nhẹ 
được tổn thất do sự cố gây ra.  

4. Đề xuất vai trò và vị trí của OPRE trong hoạt động hàng hải tại Việt Nam 

4.1. Vai trò của OPRE trong hoạt động hàng hải tại Việt Nam 

Hoạt động hàng hải tại Việt Nam thường xuyên phải đối mặt với các nguy cơ ngày một gia 
tăng xảy ra sự cố (đâm va, tràn dầu, đổ tràn hóa chất, cháy nổ). Các sự cố này khi xảy ra sẽ đe dọa 
nghiêm trọng đến tính mạng con người, tài sản và môi trường xung quanh. Việt Nam cũng đã thành 
lập hệ thống tổ chức và xây dựng kế hoạch ứng phó các sự cố môi trường như tràn dầu, thiên tai, 
cháy nổ,… Tuy nhiên, trong hoạt động hàng hải các kế hoạch đã xây dựng chỉ ở cấp cơ sở cho từng 
đối tượng (tàu biển, cảng biển) và mới tập trung vào sự cố tràn dầu,… nên việc chỉ đạo ứng phó và 
phối hợp giữa các lực lượng trong quá trình ứng phó khi các sự cố lớn xảy ra gặp nhiều khó khăn. 

OPRE trong hoạt động hàng hải sẽ chỉ rõ các nguy cơ tiềm ẩn xảy ra sự cố trong hoạt động 
hàng hải, phân định rõ nguồn lực, chức năng và vai trò của mỗi tổ chức trong việc huy động các 
nguồn lực sẵn có để phục vụ cho công tác phòng ngừa và ƯPSC môi trường trong hoạt động hàng 
hải tại Việt Nam. Mặt khác, OPRE trong hoạt động hàng hải sẽ giúp lập quy hoạch nguồn nhân lực 
và nhu cầu đầu tư hạ tầng kỹ thuật phục vụ công tác ƯPSC môi trường. 

Việc xây dựng OPRE (tràn dầu, đổ tràn hóa chất, cháy nổ) trong hoạt động hàng hải tại Việt 
Nam là cơ sở cho các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực ƯPSC môi trường và tìm kiếm cứu 
nạn trên biển giữa Việt Nam và các quốc gia trong khu vực.  
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4.2. Vị trí của OPRE trong hoạt động hàng hải tại Việt Nam 

OPRE trong hoạt động hàng hải là một phần trong quy hoạch quốc gia về ƯPSC, phòng chống 
thiên tại và tìm kiếm cứu nạn được ban hành theo Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 
2014 của Thủ tướng Chính phủ. Kế hoạch này phải do Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn chủ trì 
phối hợp với Bộ Giao thông vận tải xây dựng và áp dụng đối với các sự cố xảy ra trên phạm vi toàn 
quốc và quốc tế. Nguồn kinh phí xây dựng và hoạt động của OPRE nằm trong nguồn kinh phí cấp 
cho hoạt động phòng chống thiên tai, ứng phó sự cố và tìm kiếm cứu nạn.  

Đối với các cảng biển, tàu biển sẽ xây dựng kế hoạch phòng ngừa và ứng phó cho từng loại 
sự cố môi trường có khả năng xảy ra trong phạm vi hoạt động của mình. 

Trung tâm ƯPSC tràn dầu khu vực là đơn vị chuyên trách ƯPSC môi trường trên biển và hỗ 
trợ ứng phó các sự cố trên cảng khi có yêu cầu. Hiện nay, các Trung tâm này mới chỉ trang bị 
phương tiện, thiết bị và nhận lực để thực hiện nhiệm vụ ƯPSC tràn dầu trong khu vực được phân 
công do vậy cần bổ sung chức năng, cơ sở vật chất và nhân lực để đảm nhận thêm chức năng 
ƯPSC hóa chất, cháy nổ trong khu vực được phân công. 

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy là đơn vị chuyên trách ƯPSC cháy nổ, cứu hộ, 
cứu nạn trên cảng và vùng nước nội thủy. 

Các lực lượng hỗ trợ: Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn hàng hải và Cảng vụ hàng hải 
hỗ trợ công tác ƯPSC theo chức năng khi được yêu cầu. 

5. Kết luận 

Việc xây dựng OPRE trong hoạt động hảng hải tại Việt Nam sẽ góp phần quan trọng trong 
việc đảm bảo an toàn cho hoạt động vận chuyển hàng hóa trên biển và bốc xếp hàng hóa trên cảng 
đồng thời bảo vệ môi trường biển Việt Nam, hạn chế thấp nhất những thiết hại do các sự cố gây 
nên. Kế hoạch này sẽ giúp các cơ quan chức năng triển khai thành công quy hoạch tổng thể lĩnh 
vực ƯPSC, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Việt Nam đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt tại Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2014. 
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NGHIÊN CỨU DỰNG CẢNH 3D VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN KHU VỰC 
VŨNG TÀU TRÊN HỆ THỐNG MÔ PHỎNG BUỒNG LÁI NTPRO 50 

BUILDING 3D SCENE OF VUNG TAU PORT AREA USING MODEL WIZARD 
SOFTWARE 

    TRẦN VĂN LƯỢNG1, LA THANH HẢI2 
1 Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 

2 Bộ Tham mưu Hải Quân  

Tóm tắt 

Bài báo giới thiệu kết quả nghiên cứu và ứng dụng phần mềm Model Wizard trong việc dựng 
cảnh 3D vùng nước cảng biển Vũng Tàu. Sản phẩm sau khi hoàn thành được cài đặt trực 
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tiếp lên hệ thống mô phỏng buồng lái NT Pro 5000 thuộc Trung tâm Thực hành - Mô phỏng 
Hàng hải, phục vụ đào tạo và huấn luyện sinh viên, thuyền viên sỹ quan hàng hải. 

Từ khóa: Dựng cảnh 3D, cảng Vũng Tàu, mô phỏng Hàng hải. 

Abstract 

This paper presents the results of research on using Model Wizard software in building 3D 
scene of Vung Tau port waters. This completing 3D scene can be installed directly onto the 
NT Pro 5000 Bridge Simulator System at the Maritime Simulation Center, for educating and 
training navigational students, Deck Officers. 

Keywords: Scene editor, model wizard, Vung Tau port, crew training. 

1. Giới thiệu về các trung tâm mô phỏng huấn luyện [1] 

Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, phù hợp với các Công ước Quốc tế STCW 78/95, SOLAS, 
Công ước Quốc tế về đào tạo và các công ước khác của IMO. Trong những năm gần đây, ở nước 
ta có nhiều cơ sở đạo tạo hàng hải trang bị hệ thống mô phỏng buồng lái NTPro 5000 do hãng 
TRANSAS sản xuất, điển hình như: hệ thống mô phỏng tàu thương mại tại Trường Đại học Hàng 
hải Việt Nam, hệ thống mô phỏng tàu tên lửa Laguna 1241.8/1241RE, tàu hộ vệ Gepard 3.9 tại Học 
viện Hải Quân và hệ thống mô phỏng huấn luyện tàu ngầm Kilo 636 tại Căn cứ Cam Ranh. Khi thực 
hành trên hệ thống mô phỏng buồng lái NTPro 5000, học viên được thực tập điều khiển tàu với các 
cơ cấu điều khiển và hiển thị trên tàu thật. Đặc biệt các khu vực thực hành huấn luyện được hiển thị 
trên màn hình 3D giúp học viên hình dung một cách trực quan, sinh động, đảm bảo tính chính xác 
cho các bài tập thực hành điều động tàu hành trình, rời cập bến, nhổ thả neo,... các khu vực thực 
hành do nhà sản xuất thiết bị (hãng TRANSAS) xây dựng. Để có nguồn dữ liệu này, các trung tâm 
mô phỏng phải mua, mặt khác các khu vực thực hành trong nước chưa đa dạng (Hải Phòng, Đà 
Nẵng, Cam Ranh, TP. Hồ Chí Minh), một số khu vực cảng biển trong nước do nước ngoài xây dựng 
độ chi tiết chưa cao, không được thường xuyên cập nhật sự thay đổi của các tuyến luồng và địa 
hình ven biển. Vì vậy nguồn dữ liệu các khu vực thực hành tại các trung tâm mô phỏng chưa đáp 
ứng được nhu cầu đào tạo, huấn luyện. 

Từ những lý do trên, việc nghiên cứu dựng cảnh 3D các khu vực thực hành trên hệ thống mô 
phỏng buồng lái NTPro 5000 phục vụ đào tạo, huấn luyện là cần thiết, đáp ứng yêu cầu đào tạo 
nguồn nhân lực sỹ quan hàng hải chất lượng cao.  

2. Nghiên cứu dựng cảnh khu vực vùng nước cảng biển Vũng Tàu 

Khu vực cảng biển Vũng Tàu là cửa ngõ ra biển Đông của một phần khu vực Đông Nam Á và 
nằm gần các tuyến hàng hải quốc tế. Khu vực này có nhiều cảng nước sâu, có những điều kiện 
thuận lợi cho việc phát triển thành đầu mối thương mại và trung chuyển quốc tế.  

Khu vực tập trung nhiều tuyến luồng tàu biển vào các luồng trong sông tới các cảng khu vực 
TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu. Mật độ phương tiện lưu thông qua khu vực này rất 
cao và hành trình cả ban ngày lẫn đêm. Ngoài ra, khu vực này cũng là vùng hoạt động của các phương 
tiện thủy nội địa, các phương tiện vận tải vừa và nhỏ hành trình theo tập quán, là nơi hội tụ của các 
cửa sông lớn đổ ra biển nên hình thành nhiều gành cạn ở khu vực cửa sông và các bãi bồi lớn. 

Về điều kiện khí tượng hải văn: vùng nước Cảng biển Vũng Tàu nằm trong vùng nhiệt đới gió 
mùa, gió mùa Tây Nam xuất hiện từ tháng 6 đến tháng 10, gió mùa Đông Bắc xuất hiện từ tháng 11 
đến tháng 4 năm sau. Khu vực có chế độ hải văn bán nhật triều không đều, trong tháng số ngày có 
một lần nước lớn, nước ròng không đáng kể, hàng ngày có hai lần triều lên, xuống. Mực nước lên 
xuống nhanh, có thể đạt 0,7 m/giờ, biên độ dao động thuộc loại lớn ở ven biển nước ta.  

Trước những đặc điểm về khí tượng hải văn, đặc điểm địa lý của khu vực vùng nước cảng biển 
Vũng Tàu, lựa chọn khu vực này để dựng quang cảnh 3D mô phỏng sẽ đáp ứng được nhiều mục đích 
huấn luyện như: thực hành dẫn tàu vào luồng, các bài tập cập cảng, thực hành ra khu vực neo,...  

3. Dựng cảnh mô phỏng 3D khu vực huấn luyện 

3.1. Khảo sát khu vực dựng cảnh mô phỏng (ngoại nghiệp) 

Công tác khảo sát khu vực dựng cảnh có ý nghĩa quan trọng đối với xây dựng mô phỏng. Việc 
lập kế hoạch khảo sát, thu thập dữ liệu, phân tích nghiên cứu điều kiện tự nhiên khí tượng hải văn 
khu vực dựng cảnh được thực hiện một cách chi tiết, tỷ mỉ sẽ nâng cao độ chính xác của cảnh mô 
phỏng, sát với thực tế. Ngoài ra, khảo sát khu vực dựng cảnh nhằm cập nhật sự thay đổi các yếu tố 
khí tượng hải văn, thay đổi đường bờ nâng cao độ tin cậy của quang cảnh mô phỏng 3D. Công tác 
khảo sát khảo sát phục vụ dựng cảnh mô phỏng khu vực Cảng Thị Vải bao gồm: 

- Xác định khu vực dựng cảnh 3D (cách bố trí đối tượng toàn bộ khu vực, ranh giới của khu vực); 
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- Khảo sát khu vực dựng cảnh, cập nhật sự thay đổi đường bờ và các yếu tố khác so với hải đồ; 

- Khảo sát chi tiết khu vực cảng: cập nhật sự thay đổi độ sâu trước cầu cảng so với hải đồ, chụp 
ảnh chi tiết các công trình, thiết bị, bề mặt cảng, bề mặt cầu cảng, cây cối bố trí khu vực cảng; 

- Cập nhật các thay đổi tuyến luồng theo thông báo hàng hải, thông tin từ cảng vụ hàng hải; 

- Chụp ảnh chi tiết khu vực cảng bằng flycam, chụp ảnh các khu dân cư, thảm thực vật, cây 
cối trên tuyến luồng vào cảng; 

- Khảo sát, cập nhật sự thay đổi của một số yếu tố khí tượng hải văn khu vực, xác định chiều 
cao cầu cảng, chiều cao của bờ khu vực gần cảng so với mực nước thủy triều cao nhất trong khu vực. 

3.2. Công tác xử lý số liệu và dựng cảnh 3D (nội nghiệp) 

- Công tác xử lý số liệu: từ các số liệu khảo khảo sát thu thập từ công tác ngoại nghiệp tiến hành 
xử lý phục vụ công tác dựng cảnh: bổ sung các số liệu thay đổi của đường bờ, cầu cảng, các yếu tố 
hải văn vào dữ liệu hải đồ điện tử, xử lý ảnh flycam khu cầu cảng; từ các ảnh chụp các đối tượng trên 
cảng, thực vật,… sử dụng các phần mềm dựng 3D vật thể như: 3Ds, AutoCad, Sketchup,... 

- Dựng cảnh mô phỏng 3D khu vực huấn luyện: sử dụng phần mềm Model Wizard phiên bản 
5.0 (MW 5.0) dựng cảnh 3D cho hệ thống mô phỏng Navi-Trainer Professional 5000 (NTPro 5000). 
Quang cảnh mô phỏng 3D khu vực huấn luyện được tạo ra dựa trên dữ liệu hải đồ điện tử, ảnh chụp 
bằng flycam và ảnh chụp khu vực dựng cảnh. Vì vậy, huấn luyện điều khiển tàu trên hệ thống có thể 
được thực hiện trong điều kiện sát thực tế. 

- Quy trình dựng quang cảnh 3D khu vực huấn luyện bao gồm các bước [2]: 

+ Bước 1: Chỉnh sửa quang cảnh mặc định do chương trình tạo ra từ dữ liệu hải đồ điện tử, 
khu vực huấn luyện được tạo ra một cách tổng quát: thêm hoặc hiệu chỉnh dữ liệu độ cao (đường 
bình độ cao, điểm độ cao, mô hình số độ cao, sau đó tạo bề mặt địa hình cho khu vực. 

 
Hình 1. Tạo bề mặt địa hình: (1) bờ cát, (2) rừng, (3) đồi trọc 

 
Hình 2. Chỉnh sửa cầu cảng từ ảnh flycam 

 Bước 2: Chỉnh sửa khu vực cầu cảng từ ảnh flycam, bề mặt cầu cảng, bề mặt cảng. Đây là 
bước quan trọng của quá trình dựng cảnh. 

Bước 3: Cập nhật, bổ sung độ sâu, đường đẳng sâu theo thông báo hàng hải. Cần chú ý 
đến tuyến hàng hải quan trọng, độ sâu gần nơi neo đậu, khu vực thực hành.  
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Hình 3. Bổ sung thêm số độ sâu khu vực cảng theo TBHH 

Bước 4: Kiểm tra vị trí chính xác và đặc tính của các thiết bị trợ giúp hàng hải như phao, 
beacons, đèn biển. Đảm bảo tính chính xác của cung chiếu sáng, hướng đường chập tiêu, đối với 
hải đăng phải đặt chính xác cung chiếu sáng. 

Bước 5: Tiến hàng đặt các mô hình 3D vật thể (prototypes), bắt đầu từ khu vực có yêu chi tiết 
cao trước như cầu cảng, khu vực cảng,... 

 
Hình 4. Đặt các mô hình vật thể 3D lên cầu cảng 

 Bước 6: Thiết lập ranh giới các khu vực như: rừng, bề mặt vùng,... 

 Bước 7: Thiết lập đầy đủ các thông số kỹ thuật của từng khu vực. 
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Hình 5. Thiết lập các thông số tạo khu vực rừng 

Bước 8: Kiểm tra chất lượng sản phẩm, điền đầy đủ thông tin vào bản báo cáo kiểm tra (Test 
Report), bao gồm các thông tin: 

- Tên của công ty, tổ chức kiểm tra cơ sở dữ liệu; 

- Tên của người chịu trách nhiệm kiểm tra, xác nhận dữ liệu; 

- Các kết quả kiểm tra của hướng chập tiêu, hải đăng, báo hiệu, phao, Racon cần được thể 
hiện trong mẫu báo cáo kiểm tra; 

Bước 9: Kiểm tra kết quả dựng cảnh. 

Sử dụng trình xem cảnh VisView để xem kết quả dựng cảnh: 

 
Hình 6. Quang cảnh mô phỏng cảng Thị Vải 

Trong quá trình tạo quang cảnh mô phỏng 3D, thường xuyên kiểm tra quá trình biên tập cảnh 
bằng các trình duyệt xem cảnh. Hiệu xuất hình ảnh (tần suất xuất hiện hình ảnh) không nên chậm 
hơn 35 fps (hình/giây), nếu tần suất xuất hiện quá thấp, thử đơn giản hóa các đối tượng, kết cấu và 
cảnh quan. Cần chú ý rằng sự hiển cảnh quang cảnh mô phỏng là quan trọng hơn đối với mức độ 
chi tiết của cảnh. 

4. Kết luận 

Phần mềm Model Wizard phiên bản 5.0 được lựa chọn để xây dựng quang cảnh 3D khu vực 
huấn luyện cho các trung tâm mô phỏng là phù hợp với tình hình hiện tại. Để có nguồn cơ sở dữ 
liệu quang cảnh mô phỏng 3D, các trung tâm mô phỏng trong nước cần có quy chế phối hợp trao 
đổi thông tin xây dựng các khu vực huấn luyện, đáp ứng yêu cầu về đào tạo huấn luyện nhân lực 
chất lượng cao cho Ngành Hàng hải, cho đất nước. 
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ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC LOGISTICS CỦA VIỆT NAM THÔNG QUA  

CHỈ SỐ LOGISTICS PERFORMANCE INDEX (LPI) 

ASSESSING VIETNAM LOGISTICS CAPACITY THROUGH  

LOGISTICS PERFORMANCE INDEX (LPI) 
NGUYỄN THỊ LÊ HẰNG 

Khoa Kinh tế, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 

Tóm tắt 

Chỉ số Logistics performance index (LPI) do Ngân hàng Thế giới tiến hành nghiên cứu và 
công bố 2 năm 1 lần đánh giá năng lực Logistics của một quốc gia từ lâu đã là chỉ số đáng 
tin cậy cho các nhà đầu tư và hoạch định chính sách. Chỉ số LPI của Việt Nam 2016 lần đầu 
tiên ghi nhận sự sụt giảm về thứ hạng trong 6 lần công bố của Ngân hàng Thế giới với hầu 
hết các tiêu chí đều bị tụt hạng. Bài báo này phân tích nội dung các thành phần mà chỉ số 
LPI đề cập, đưa ra lý giải về sự tụt hạng của chỉ số LPI Việt Nam 2016. Qua đó đề xuất 
hướng phát triển và cải thiện cho ngành Logistics Việt Nam.  

Từ khóa: Năng lực Logistics, chỉ số LPI, Việt Nam, 2016, sụt giảm. 

Abstract 

Logistics performance index (LPI) which is conducted by World Bank every 2 year period is 
a reliable indicator for investors and policy planners. It is the first time that LPI Vietnam 2006 
is recorded the decrease of the mark and the ranking for all most criteria in total 6 time publish 
of World Bank. The paper analyzes the content and all components of LPI, the reasons for 
the downgrade of LPI Vietnam 2016 as well as proposes some solutions to improve the LPI 
of Vietnam. 

Keywords: Logistics performance index, LPI, Vietnam, 2016, decrease.  

1. Đặt vấn đề 

Logistics đã xuất hiện lâu đời trong lịch sử loài người nhưng phải đến giữa thế kỉ thứ 20 mới 
được nhìn nhận với những bước phát triển và thành tựu mạnh mẽ. Logistics hỗ trợ cho mọi hoạt 
động của quá trình sản xuất, phân phối, lưu thông hàng hóa. Các quốc gia có hoạt động logistics 
phát triển như Nhật Bản, Singapore, Hồng Kông, Mỹ, Trung Quốc,… đã trở thành các trung tâm 
logistics hàng đầu của thế giới và gặt hái được nhiều thành tựu tăng trưởng kinh tế. Hoạt động 
logistics thúc đẩy thương mại phát triển, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh cho toàn bộ nền kinh 
tế quốc gia. 

Chỉ số Logistics Performance Index (LPI) đánh giá năng lực logistics do Ngân hàng thế giới 
công bố cho tới nay là một trong các chỉ số uy tín để đánh giá về hiệu quả hoạt động logistics của 
các quốc gia trên thế giới. Hơn thế nữa, dựa vào chỉ số này, các quốc gia có thể so sánh tổng quát 
hiệu quả cũng như đơn lẻ các tiêu chí, đánh giá tốc độ cải thiện của quốc gia đó theo các giai đoạn, 
hoặc so với quốc gia trong khu vực. 

Trong giai đoạn 10 năm, từ năm 2007 tới 2016, chỉ số LPI đã có tổng cộng 5 lần công bố. Chỉ 
số LPI Việt Nam ghi nhận sự tăng điểm và tăng thứ hạng trong suốt giai đoạn 2007 - 2014; tuy nhiên 
chỉ số LPI 2016 lần đầu tiên chứng kiến sự sụt giảm cả về điểm và thứ hạng. Nguyên nhân là do 
đâu trong khi Việt Nam đang tích cực cải thiện cơ sở hạ tầng, cải cách thủ tục hành chính,… Trong 
phạm vi bài viết này, tác giả sẽ phân tích chỉ tiêu mà chỉ số LPI đề cập, đánh giá thực trạng logistics 
của Việt Nam thông qua chỉ số LPI, đưa ra một số nguyên nhân và từ đó đề xuất kiến nghị để cải 
thiện phát triển hoạt động logistics Việt Nam. 

2. Tổng quan về chỉ số LPI 

Chỉ số LPI - viết tắt của từ tiếng Anh “Logistics performance index”, do Ngân hàng Thế giới 
nghiên cứu và công bố trong báo cáo mang tến “Kết nối để cạnh tranh - Ngành logistics trong nền 
kinh tế toàn cầu”. Chỉ số này so sánh và đưa ra điểm cũng như xếp hạng về năng lực của các quốc 
gia về Logistics dựa trên bộ tiêu chí gồm nhiều yếu tố; từ đó giúp các quốc gia trên thế giới, các nhà 
hoạch định chính sách, các nhà đầu tư, các công ty logistics,… nhìn nhận ra những ưu điểm, nhược 
điểm, cũng như cơ hội thách thức của hoạt động logistics ở quốc gia mình. 



CHÚC MỪNG NĂM MỚI 

 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải    Số 49 - 01/2017                                                         88 

Chỉ số LPI được công bố cứ 2 năm một lần, cho tới nay đã có 5 phiên bản được phát hành: 
2007, 2010, 2012, 2014 và 2016 với sự tham gia của hơn 150 quốc gia. Kết quả của LPI dựa vào 
kết quả của cuộc khảo sát trực tuyến của các chuyên gia logistics trên toàn thế giới. Bảng khảo sát 
được thiết kế theo các dạng câu hỏi định tính, với hầu hết các câu trả lời là thang điểm từ 1 (kém 
nhất) tới 5 (tốt nhất). Các chuyên gia dựa vào hiểu biết và kinh nghiệm thực tế trực tiếp liên quan tới 
công việc giao nhận hàng hóa của mình tại các quốc gia để đánh giá thang điểm. Phần lớn họ là 
các chuyên gia logistics cấp cao thuộc lĩnh vực giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu và chuyển phát 
nhanh. Cụ thể, LPI 2016 ghi nhận sự tham gia đánh giá của lãnh đạo tập đoàn (53% số người tham 
gia), lãnh đạo khu vực hoặc quốc gia (15%), giám đốc phòng ban (16%). Bảng 1 dưới đây tổng kết 
một số tiêu cơ bản liên quan tới bảng xếp hạng chỉ số LPI. 

Bảng 1. Tiêu thức cơ bản của bảng xếp hạng chỉ số LPI 

STT Nội dung đề cập Chi tiết 

1 Tổ chức phát hành Ngân hàng thế giới 

2 Tần suất phát hành 2 năm 1 lần (2017, 2010, 2012, 2014, 2016) 

3 Phương pháp đánh giá Định lượng, định tính 

4 Đối tượng khảo sát 
Công ty cung cấp dịch vụ Logistics (vận tải, kho bãi, giao 
nhận,...), công ty sử dụng dịch vụ Logistics, các chuyên gia 

5 Số lượng quốc gia đánh giá 150 (2007); 155 (2010, 2012); 166 (2014); 160 (2016) 

6 6 vấn đề được đánh giá 

1. Hiệu quả quy trình thông quan 
2. Chất lượng cơ sở hạ tầng 
3. Gửi hàng quốc tế 
4. Năng lực logistics và chất lượng dịch vụ 
5. Khả năng theo dõi và tìm kiếm lô hàng 
6. Thời gian giao nhận hàng hóa 

(Nguồn: World Bank (2007, 2010, 2012, 2014, 2016): Connecting to compete: Trade logistics in the Global) 

Báo cáo “Kết nối để cạnh tranh - Connecting to compete: Trade logistics in the Global” được 
công bố của ngân hàng thế giới đề cập tới 2 chỉ số LPI: chỉ số LPI quốc tế và chỉ số LPI nội địa. Chỉ 
số LPI quốc tế sẽ xếp hạng tất cả các quốc gia dựa vào điểm trung bình của 6 thành phần hay còn 
gọi là 6 tiêu chí về môi trường logistics của 1 quốc gia, gồm:  

Hiệu quả quy trình thông quan: đánh giá ở các khía cạnh như tốc độ, tính đơn giản thuận lợi 
và có thể dự liệu trước của các thủ tục. <Hải quan> 

Chất lượng cơ sở hạ tầng: liên quan đến chất lượng của thương mại và vận tải như hệ thống 
cảng, đường bộ, đường sắt, công nghệ thông tin. <Hạ tầng> 

Gửi hàng quốc tế: đề cập tới sự dễ dàng trong việc sắp xếp những chuyến hàng với giá cạnh 
tranh. <Gửi hàng quốc tế> 

Năng lực Logistics và chất lượng dịch vụ Logistics: như điều hành vận tải, môi giới hải quản. 
<Dịch vụ logistics> 

Khả năng theo dõi và tìm kiếm lô hàng. <Theo dõi hàng hóa> 

Thời gian giao nhận hàng hóa: Tỉ lệ đúng lịch trình và thời gian giao hàng của các chuyến 
hàng. <Thời gian giao nhận> 

6 tiêu chí này có trọng số tương tự nhau nên chỉ số LPI quốc tế gần như là điểm trung bình của 
6 tiêu chí này. Điểm trung bình, điểm của từng tiêu chí được đánh giá cụ thể và xếp hạng giữa các 
quốc gia. Chỉ số LPI quốc tế là chỉ số quan trọng để các nhà nghiên cứu và hoạch định chính sách có 
thể hiểu rõ thực trạng ngành logistics của một quốc gia so với quốc gia khác. Chỉ số LPI nội địa sẽ 
khảo sát cụ thể hơn những thông tin về môi trường logistics của 1 quốc gia như thời gian thực hiện và 
chi phí, cách thức tổ chức quy trình trong cả khu vực nội địa và khu vực kết nối như cảng, biên giới,… 
Tuy nhiên chỉ số LPI quốc tế thường được sử dụng vì sự thuận tiện hơn khi so sánh đánh giá sự phát 
triển năng lực logistics của 1 quốc gia qua các năm hoặc so sánh giữa các quốc gia. 

3. LPI Việt Nam từ 2007 tới 2016 [1] 

Nhìn vào bảng 2 cho thấy chỉ số LPI từ năm 2007 tới năm 2014 đều ghi nhận sự biến đổi tích 
cực với sự tăng điểm của hầu hết các điểm thành phần. Trong 3 giai đoạn đầu tiên 2007, 2010 và 
2012, chỉ số LPI có sự tăng nhẹ từ 2,89 lên 2,96 và 3 điểm. So với các quốc gia được đánh giá, 
trong 3 lần công bố đầu tiên, Việt Nam xếp thứ 53 trên hơn 150 quốc gia. Năm 2014, chỉ số LPI của 
Việt Nam tăng lên ở 5/6 điểm thành phần và đạt 3,15 điểm, dẫn tới thứ hạng của Việt Nam tăng cao 
5 bậc (xếp thứ 48/166 quốc gia) (bảng 2). Năm 2016, lần đầu ghi nhận sự giảm điểm của LPI Việt 
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Nam: điểm LPI đạt 2,98, giảm 0,17 điểm so với năm 2014; xếp hạng 64/160, tụt 16 bậc so với năm 
2014 (bảng 2).  

Bảng 2. Chỉ số LPI Việt Nam từ 2007 đến 2016 

Năm 
Xếp 
hạng 

LPI 

Điểm thành phần 

Hải 
quan 

Hạ 
tầng 

Gửi hàng 
quốc tế 

Dịch vụ 
logistics 

Theo dõi 
hàng hóa 

Thời gian 
giao nhận 

2007 53 2,89 2,89 2,5 3 2,8 2,9 3,22 

2010 53 2,96 2,68 2,56 3,04 2,89 3,1 3,44 

2012 53 3 2,65 2,68 3,14 2,68 3,16 3,64 

2014 48 3,15 2,81 3,11 3,22 3,09 3,19 3,49 

2016 64 2,98 2,75 2,7 3,12 2,88 2,84 3,5 

2016/2014 -16 -0,17 -0,06 -0,41 -0,1 -0,21 -0,35 +0,01 

(Nguồn: World Bank (2007, 2010, 2012, 2014, 2016): Connecting to compete: Trade logistics in the Global) 
 

Hình 1 là biểu đồ hình lục giác so sánh tương ứng 6 thành phần chỉ số LPI của 2 năm 2014 
và 2016; cho thấy trong 6 thành phần của chỉ số LPI, có đến 5/6 điểm thành phần LPI 2016 bị giảm 
điểm so với năm 2014; trong đó điểm của 2 thành phần “Hạ tầng” và “Theo dõi hàng hóa” giảm sâu 
nhất, 3 thành phần “Hải quan”, “Gửi hàng quốc tế”, “Dịch vụ Logsitcs” giảm nhẹ. Chỉ có một thành 
phần duy nhất “Thời gian giao nhận hàng” của năm 2016 tăng điểm hạn chế (0,01 điểm) so với năm 
2014. 

 
Hình 1. Chỉ số LPI Việt Nam 2014 - 2016 theo 6 yếu tố 

 (Nguồn: World Bank (2014, 2016): Connecting to compete: Trade logistics in the Global) 
 

Mặc dù sụt giảm về điểm và xếp hạng, nhưng Việt Nam vẫn là một trong 10 nước có năng 
lực logistics dẫn đầu của nhóm các quốc gia có thu nhập trung bình thấp (lower - middle income). 
Năm 2014, Việt Nam xếp thứ nhất trong tốp các quốc gia có thu nhập trung bình và thấp. Năm 2016, 
Việt Nam xếp thứ 5, cách nước đứng đầu trong nhóm thu nhập này 29 bậc (bảng 3). 

 

Bảng 3. Nhóm 5 quốc gia thu nhập trung bình - thấp có chỉ số LPI cao nhất 

Quốc gia Xếp hạng LPI 2016 Điểm LPI 2016 Xếp hạng LPI 2014 Điểm LPI 2014 

Ấn Độ 35 3,42 54 3,08 

Kenya 42 3,33 74 2,81 

Ai Cập 49 3,18 62 2,97 

Indonesia 63 2,98 53 3,08 

Việt Nam 64 2,98 48 3,15 

  (Nguồn: World Bank (2014, 2016): Connecting to compete: Trade logistics in the Global) 

 

0
1
2
3
4

Hải quan

Hạ tầng

Gửi hàng quốc tế

Dịch vụ Logistics

Theo dõi hàng hóa

Thời gian giao nhận

2014 2016



CHÚC MỪNG NĂM MỚI 

 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải    Số 49 - 01/2017                                                         90 

4. Nguyên nhân của sự tụt hạng LPI 2016 

LPI với 5 thành phần, đặc biệt là 2 yếu tố cơ sở hạ tầng và hải quan của Việt Nam đều sụt 
giảm mặc dù đây là 2 yếu tố được đầu tư khá nhiều trong nhiều năm qua. Các điểm thành phần này 
bị sụt giảm có thể giải thích là không phải các yếu tố đó bị kém hay thụt lùi hơn trước mà là những 
bước tiến hay phát triển của các yếu tố này không làm thỏa mãn những chuyên gia trả lời khảo sát. 

Kết cấu hạ tầng, hệ thống cầu đường và cảng biển được đầu tư khá nhiều. Tuy nhiên các 
chuyên gia đánh giá hạ tầng của Việt Nam còn thiếu đồng bộ. Theo định hướng chính sách quy 
hoạch chi tiết các nhóm cảng biển, đối với Nhóm cảng biển số 5 (TP. Hồ Chí Minh - Đồng Nai - Bà 
Rịa Vũng Tàu sẽ tập trung di dời hệ thống cảng trên sông Sài Gòn ra khu vực cảng Cái Mép. Tuy 
nhiên trên thực tế việc di dời hiện nay vẫn chưa được thực hiện xong. Thậm chí TP Hồ Chí Minh 
vẫn tiếp tục đầu tư cảng và đưa vào hoạt động dẫn tới hàng container vẫn được giữ lại ở các cảng 
TP. Hồ Chí Minh, không dịch chuyển nhiều về Vũng Tàu. Điều đó khiến cho cảng Cái Mép - Thị Vải 
vẫn đang trong tình trạng dư thừa công suất. Thực tế hiện nay, cụm cảng này mới chỉ khai thác 
được 40% công suất. 

Thêm vào đó hệ thống hạ tầng giao thông kết nối cảng Cái Mép - Thị Vải với các khu chế 
xuất, khu công nghiệp của các trung tâm công nghiệp và đô thị lớn như Đồng Nai, Bình Dương, TP. 
Hồ Chí Minh đã quá tải và bất cập. Điển hình như tuyến quốc lộ 51 con đường huyết mạch nối Bà 
Rịa - Vũng Tàu với các tỉnh khác nằm trong tam giác phát triển kinh tế: Bà Rịa Vũng Tàu - Đồng Nai 
- TP. Hồ Chí Minh. 

Đối với các vấn đề về thủ tục hải quan, Hải quan Việt Nam có rất nhiều cải cách đổi mới tích 
cực như triển khai hệ thống VNACCS/VCIS được gần 2 năm. Hải quan của Việt Nam đã áp dụng 
hệ thống hải quan điện tử với nhiều cải cách tích cực hơn trong quy trình và luật. Tuy nhiên, chỉ số 
thành phần LPI về hải quan vẫn sụt giảm do hoạt động thực tế của các cơ quan chuyên trách vẫn 
còn nhiều tiêu cự. Các doanh nghiệp phải trả thêm phí ngoài quy định trong quá trình thực hiện các 
thủ tục hải quan. Nhiều bộ phận công quyền còn quan liêu, gây phiền hà cho hoạt động thông quan 
hàng hóa. 

Việc ứng dụng công nghệ thông tin của các doanh nghiệp logistics Việt Nam còn nhiều hạn 
chế. Các doanh nghiệp mới chỉ dừng lại ở việc ứng dụng một số phần mềm phổ biến trên thế giới 
như: công nghệ barcode, hệ thống trao đổi điện tử EDI, hệ thống định vị toàn cầu, hệ thống quản lý 
giao nhận, phần mềm quản lý đặt hàng; trong khi đó việc ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại 
như: công nghệ nhận dạng bằng sóng vô tuyến RFID, phần mềm quản lý kho hàng,… còn rất hạn 
chế [2]. 

Đứng trên góc nhìn tổng thể, Việt Nam chưa có cơ quan cấp quốc gia chuyên trách về 
logistics, có đủ thẩm quyền và năng lực để xây dựng, soạn thảo, ban hành và thi hành chương trình 
hành động quốc gia về logistics. Trên thực tế, theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ, bộ công thương 
và các ban ngành liên quan đã dự thảo Kế hoạch hành động về nâng cao năng lực cạnh tranh và 
phát triển dịch vụ logistics và xin ý kiến công khai của các đơn vị, doanh nghiệp liên quan trong tháng 
9/2016 [3]. 

5. Kết luận và kiến nghị 

Chỉ số LPI là một công cụ đắc lực để Việt Nam nói riêng và các quốc gia nói chung có thể sử 
dụng để đo lường, đánh giá hoạt động thực trạng của ngành logistics quốc gia mình. Trong khoảng 
thập niên vừa qua, Việt Nam đã có những bước tiến tích cực thúc đẩy hoạt động logistics phát triển 
với điểm số LPI liên tục được cải thiện; tuy nhiên thời gian gần đây những cải cách này chưa phát 
huy hiệu quả tối đa, chưa thỏa mãn sự kì vọng của doanh nghiệp liên quan đến ngành. Bài viết đề 
xuất một vài kiến nghị để phát triển cũng như cải thiện chỉ số LPI như sau: 

Thành lập một cơ quan cấp quốc gia chuyên trách về hoạt động logistics. Cơ quan này sẽ có 
những hoạt định mang tính dài hạn cho sự phát triển hoạt động logistics của quốc gia. Từ đó các 
chính sách về cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin sẽ được quy hoạch và triển khai một cách khoa 
học và đồng bộ hơn.  

Nhanh chóng hoàn thành và công bố Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và 
phát triển dịch vụ logistics làm tiền đề và cơ sở cho các ban ngành, doanh nghiệp liên quan. Ngoài 
ra tổ chức các buổi hội thảo, họp báo, tọa đàm công bố công khai các chính sách, dữ liệu liên quan 
đến hoạt đông logistics; nâng cao nhận thức, định hướng và hướng dẫn các doanh nghiệp trong 
hoạt động logistics. 

Tập trung mở rộng nguồn hàng cho cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, đưa cụm cảng trở thành 
cảng trung chuyển hàng hóa quốc tế lớn trong khu vực. 
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Giám sát và triển khai các hoạt động hải quan minh bạch. Xóa bỏ hoàn toàn các hoạt động 
quan liêu, tham nhũng, gây phiền hà cho các hoạt động của doanh nghiệp. 
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HỢP LÝ HÓA CƠ CẤU ĐỘI TÀU CONTAINER CỦA VINALINES 

RESTRUCTURING VINALINES CONTAINER FLEET 
 

NGUYỄN CẢNH HẢI 

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 

Tóm tắt 

Đội tàu Vinalines (Tổng công ty Hàng hải Việt Nam) là đội tàu chủ lực của vận tải biển Việt 
Nam. Xét theo chủng loại, cơ cấu đội tàu Vinalines bao gồm tàu hàng khô, tàu dầu và tàu 
container. Trong đó, tàu container chiếm tỉ trọng thấp nhất, dưới 10% tổng trọng tải đội tàu 
Vinalines trong cả giai đoạn 2006 - 2015. Vậy, Vinalines cần làm thế nào để hợp lý hóa cơ 
cấu đội tàu container trong thời gian tới? Bài báo này đề xuất một số giải pháp hợp lý hóa 
cơ cấu đội tàu container của Vinalines trên cơ sở tính toán số lượng và lựa chọn cỡ tàu 
container cho tuyến vận tải nội địa và quốc tế. 

Từ khóa: Cơ cấu đội tàu, Vinalines, đội tàu container, tuyến nội địa, tuyến quốc tế. 

Abstract 

Vinalines shipping fleet is the largest fleet in Vietnam consisting of various kind of vessels such 
as bulk carriers, tankers and container ships. Container ships account for a smallest proportion, 
approximately 10%, in a total number of ships in the fleet during the period from 2006 to 2015. It 
raises a question, is a structure of the fleet appropriate, is there a need of restructuring? 
Therefore, this article will propose some recommendations about restructuring the fleet in term 
of the quantity and the capacity of container ships for national and international routes. 

Keywords: The fleet structure, Vinalines, container ships, national routes, international routes. 

1. Đặt vấn đề 

Trong điều kiện hội nhập quốc tế hiện nay, ngành hàng hải Việt Nam cần có những biện pháp 
hợp lý hóa mọi mặt của đội tàu vận tải biển để phát triển và nâng cao năng lực đội tàu vận tải biển 
quốc gia trên thị trường vận tải biển thế giới. Việc nghiên cứu thực trạng cơ cấu đội tàu và đề xuất 
giải pháp hợp lý hóa cơ cấu đội tàu Vinalines luôn là vấn đề cần thiết và quan trọng trong các kế 
hoạch, chiến lược phát triển Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, doanh nghiệp chủ lực của vận tải 
biển Việt Nam. Bài báo này đề cập đến thực trạng và một số giải pháp hợp lý hóa cơ cấu đội tàu 
container của Vinalines.  

Để đánh giá mức độ hợp lý hóa cơ cấu đội tàu, tác giả xây dựng các tiêu thức đánh giá như sau: 

- Trọng tải bình quân; 

- Quy mô đội tàu; 

- Mức tải trọng (cỡ tàu); 

- Tuổi tàu và tuổi tàu bình quân; 

- Suất vốn đầu tư tàu; 
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- Hiệu quả kinh doanh, khai thác tàu [5]. 

Tuy nhiên, trong phạm vi bài báo, tác giả không đi sâu tìm hiểu thực trạng và sử dụng những 
tiêu thức trên để đánh giá mức độ hợp lý hóa cơ cấu đội tàu container của Vinalines mà từ thực 
trạng và những bất hợp lý cơ cấu đội tàu, tác giả phân tích và tính toán đề xuất Tổng Công ty Hàng 
hải Việt Nam có nên đầu tư phát triển tàu container trên tuyến vận tải nội địa và tuyến vận tải quốc 
tế hay không? 

2. Năng lực đội tàu container của Vinalines 

Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) là doanh nghiệp chủ lực của vận tải biển Việt 
Nam khi đội tàu Vinalines chiếm phần lớn tổng trọng tải vận tải biển quốc gia. Tính đến cuối năm 
2015, đội tàu Vinalines bao gồm 100 tàu với tổng trọng tải là 2.128.711 DWT, chiếm 26,70% tổng 
trọng tải đội tàu biển Việt Nam. Xét cơ cấu theo loại tàu, đội tàu Vinalines gồm 3 loại tàu là tàu hàng 
khô, tàu dầu và tàu container. Trong đó, tàu container chiếm tỷ trọng thấp nhất, dưới 10% tổng trọng 
tải đội tàu trong cả giai đoạn 2006 - 2015 [1, 2]. 

Số liệu thống kê đến 31/12/2015, đội tàu container của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam bao 
gồm 13 chiếc với tổng sức chở 9.856 TEU, tương ứng trọng tải 136.618 DWT và chiếm 6,42% tổng 
trọng tải đội tàu. Bảng số liệu sau thể hiện năng lực đội tàu container của Vinalines: 

 

Bảng 1. Năng lực đội tàu container của Vinalines tính đến 31/12/2015 

TT Tên tàu Hãng tàu Năm đóng Tuổi tàu TEU DWT 

1 Vinalines Pioneer 

VCSC 

1998 17 588 9.088 

2 Vinalines Diamond 2007 8 1.118 13.760 

3 Vinalines Ruby 2012 3 1.792 25.793 

4 Vạn Lý 

Biển Đông 

1994 21 404 6.832 

5 Vạn Hưng 1995 20 420 7.020 

6 Vinalines Mariner 2004 11 1.016 12.400 

7 Vinalines Navigator 2005 10 1.016 12.400 

8 Vinalines Freighter 2006 9 610 7.143 

9 Vinlines Trader 2006 9 610 7.143 

10 Biển Đông Star 2000 15 600 9.108 

11 Fotune Freighter 
VOSCO 

1997 18 560 8.937 

12 Fotune Navigater 1998 17 561 8.515 

13 Đông Du Đông Đô Marine 1998 17 561 8.515 

Tổng 9.856 136.654 

Nguồn: Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (2015) 

Đội tàu container do 4 doanh nghiệp quản lý và khai thác là Công ty Vận tải Container 
Vinalines (VCSC), Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Vận tải Biển Đông, Công ty Cổ 
phần Vận tải biển Việt Nam (VOSCO) và Công ty Cổ phần Hàng hải Đông Đô (DONGDO MARINE). 
Tỷ trọng tàu container trong cơ cấu đội tàu thấp, chỉ trên dưới 10% và có xu hướng ngày càng giảm 
dần. Trong khi đó, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam hoàn toàn đủ năng lực để quản lý và khai thác 
đội tàu container. Qua việc đánh giá thực trạng cơ cấu đội tàu Vinalines và tìm hiểu kết quả kinh 
doanh khai thác đội tàu container của VCSC, đơn vị duy nhất của Vinalines chuyên về quản lý và 
khai thác tàu container có thể nhận thấy, đội tàu container của Việt Nam chủ yếu khai thác các tuyến 
nội địa (tàu cỡ 1.000 TEU trở xuống) hoặc cho thuê định hạn (tàu cỡ trên 1.000 TEU). 

Cũng như tàu hàng khô, những tàu container quá già (trên 20 tuổi) cần được thanh lý, giảm 
bán vì khai thác kém hiệu quả. Cụ thể là 2 tàu Vạn Lý và Vạn Hưng của công ty trách nhiệm hữu 
hạn một thành viên vận tải Biển Đông. Đội tàu container của Vinalines sau khi thanh lý sẽ còn lại 11 
chiếc với tổng sức chở 9.032 TEU, trong đó 7 tàu cỡ dưới 1.000 TEU với sức chở 4.090 TEU và 4 
chiếc trên 1.000 TEU với sức chở 4.942 TEU . Vậy, với số lượng và sức chở đội tàu container như 
vậy, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam có nên tiếp tục đầu tư thêm tàu hay không? 
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3. Tuyến vận tải nội địa 

Theo định hướng phát triển về cỡ tàu, quy hoạch phát triển vận tải biển Việt Nam đến năm 
2020, định hướng đến năm 2030; đối với hàng container, cỡ tàu được sử dụng là 200 - 1.000 TEU 
[3]. Do đó, với tuyến vận tải nội địa, tác giả chỉ tính toán cho những tàu có cỡ dưới 1.000 TEU. Nhóm 
tàu cỡ này gồm 7 chiếc với sức chở 4.090 TEU, 58.499 DWT.  

Số liệu hàng hóa vận chuyển của đội tàu Việt Nam năm 2015 theo Báo cáo của Cục Hàng hải 
Việt Nam được thể hiện trong bảng 2 [4]: 

Bảng 2. Khối lượng hàng hóa vận chuyển của đội tàu Việt Nam năm 2015 

TT Loại hàng Đơn vị Nội địa Xuất nhập khẩu Tổng số 

1 Hàng container 
TEU 1,513,878 411,154 1,925,032 

Tấn 11,317,741 3,073,783 14,391,524 

2 Hàng lỏng, ga,… T 28,785,713 7,817,908 36,603,621 

3 Hàng khô, bách hóa T 45,155,676 12,263,824 57,419,500 

Nguồn: Cục Hàng hải Việt Nam (2015) 

Từ khối lượng container do đội tàu Việt Nam vận chuyển năm 2015 ở trên và tỉ trọng tương 
ứng của đội tàu container Vinalines so với đội tàu Việt Nam, tính được lượng hàng container vận tải 
tuyến nội địa do đội tàu Vinalines đảm nhận là 965.854 (TEU). Bài toán đặt ra là với sức chở đội tàu 
container và lượng hàng đảm nhận như vậy, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam có cần đầu tư thêm 
tàu không? 

Các tàu container vận tải tuyến nội địa của Vinalines hầu hết đều có lịch trình Hải Phòng – 
TP. Hồ Chí Minh - Hải Phòng (có thể ghé Đà Nẵng/ Quy Nhơn hay Cái Mép). Những tàu này có sức 
chở từ 404 đến 610 TEU nên tác giả lấy chung 1 cỡ tàu 610 TEU với tốc độ trung bình 16 (hải lý/h) 
để tính toán. 

Chiều dài tuyến đường: 795 x 2 = 1.590 (hải lý), từ đây có thể tính được thời gian chuyến đi 
vòng tròn của tàu là 6 (ngày); 

Tổng số 7 tàu với sức chở: 4.090 (TEU); 

Khối lượng hàng hóa cần vận chuyển: Q = 965.854 (TEU); 

Sản lượng chuyến: Qch = 610 x 2 = 1.320 (TEU); 

Giả thiết thời gian khai thác tàu trong năm là 330 (ngày), số chuyến đi trong năm là: Nch = 
330/6 = 55 (chuyến); 

Sản lượng vận chuyển trong năm: Qn = 55 * 1.320 = 72.600 (TEU); 

Nhu cầu tàu: Nt = Q/Qn = 965.854/72.600 = 13 (tàu). 

Như vậy, với số lượng tàu container dưới 1.000 TEU hiện có của Tổng Công ty hàng hải Việt 
Nam thì Tổng Công ty cần bổ sung thêm 6 tàu nữa để đảm nhận vận chuyển lượng hàng container. 
Do đó, Tổng Công ty cần phải xây dựng kế hoạch đầu tư thêm tàu container cỡ 200 - 1.000 TEU để 
khai thác tuyến nội địa. 

Về khả năng cạnh tranh, đội tàu container của Vinalines cũng như các chủ tàu container Việt 
Nam khác hoàn toàn đáp ứng được toàn bộ nhu cầu vận chuyển hàng hóa và vỏ container trên toàn 
chặng nội địa. Đội tàu container Việt Nam chủ yếu vận tải nội địa, vận tải quốc tế tuyến gần và gom 
hàng cho các hãng tàu mẹ mà chưa có tàu chạy tuyến thẳng. Vì thế, các chủ hàng hóa xuất nhập 
khẩu Việt Nam thường lựa chọn dịch vụ của các hãng tàu biển nước ngoài có khả năng cung cấp 
dịch vụ trọn gói từ nơi sản xuất đến tận nơi tiêu thụ. Sau đó các hãng tàu biển nước ngoài chia nhỏ 
dịch vụ và thuê tàu biển của Việt Nam chạy gom hàng từ các cảng lẻ để lên tàu mẹ vận tải đến thị 
trường tiêu thụ. Trước đây, khi đội tàu nước ngoài tham gia vào thị trường vận tải nội địa (chiếm 
khoảng 1/3 thị phần vận chuyển hàng hóa trong nước) thì đội tàu Việt Nam đứng trước sức ép cạnh 
tranh với các chủ tàu ngoại. Để quyết bài toán dư thừa năng lực đội tàu Việt Nam, tháng 3/2013 Bộ 
Giao thông Vận tải đã có văn bản số 128/TB - BGTVT quyết định chấm dứt sự hiện diện của đội tàu 
biển treo cờ nước ngoài, gồm 20 chiếc với tổng trọng tải khoảng 500.000 DWT tại thị trường vận tải 
container nội địa. Nói cách khác, với thị trường vận tải container nội địa, các chủ tàu Việt Nam (trong 
đó có Vinalines) đã được nhà nước bảo hộ. Đây là cơ hội để đội tàu Việt Nam chủ động cải thiện 
mình, tăng sức cạnh tranh đối với các tuyến vận tải trong nước. Tuy nhiên, nếu các chủ tàu Việt 
Nam không nâng cao chất lượng dịch vụ (mức độ hiện đại của phương tiện, khả năng quản lý khai 
thác tàu, thời gian giao hàng,…) thì biện pháp hành chính này sẽ trở nên bất hợp lý. Như vậy, Tổng 
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Công ty Hàng hải Việt Nam cần nâng cao năng lực cạnh tranh đội tàu container để có thể cùng với 
các chủ tàu container Việt Nam khác đảm nhận 100% lượng hàng hóa vận chuyển bằng container 
trong nước, kể cả việc gom hàng cho các chủ tàu nước ngoài trên toàn tuyến Bắc - Nam.  

4. Tuyến vận tải quốc tế 

Theo định hướng phát triển về cỡ tàu, quy hoạch phát triển vận tải biển Việt Nam đến năm 
2020, định hướng đến năm 2030; đối với các tuyến vận tải quốc tế đi/đến các nước châu Á chủ yếu 
là tàu có sức chở 500 - 3.000 TEU còn đi đến các nước khu vực khác trên thế giới là tàu có sức chở 
4.000 - 9.000 TEU hoặc lớn hơn nếu có điều kiện [3]. Đề án tái cơ cấu Tổng Công ty Hàng hải Việt 
Nam (2012) cũng chỉ rõ, thời gian tới Vinalines sẽ phát triển hệ thống đại lý, triển khai mua chỗ trên 
một số tuyến từ các hãng tàu mẹ trên thế giới để có thể mở tuyến container trên các chặng trung và 
dài nối Việt Nam với Châu Âu, Ấn Độ/Trung Đông hay Mỹ. 

Tuy nhiên, xét năng lực đội tàu container cũng như thực trạng đội tàu Vinalines hiện nay, Tổng 
Công ty Hàng hải Việt Nam nên đầu tư tàu container để khai thác lại tuyến vận tải quốc tế trước đây 
như Việt Nam - Thái Lan, Việt Nam - Singapore và tiến tới mở thêm tuyến vận tải chặng dài hơn. 
Bài toán đặt ra là cần bổ sung cỡ tàu nào và bao nhiêu tàu cho các tuyến vận tải này? 

Các tuyến vận tải quốc tế trước đây mà Vinalines từng khai thác đều là tuyến vận tải gần, cụ 
thể như sau: 

Tuyến vận tải Hải Phòng - TP. Hồ Chí Minh - Singapore - TP. Hồ Chí Minh - Hải Phòng có 
tổng chiều dài tuyến đường là 2.864 (hải lý); 

Tuyến vận tải TP. Hồ Chí Minh - Bangkok - Laemchabang - TP. Hồ Chí Minh có tổng chiều 
dài tuyến đường là 1.418 (hải lý). 

Lựa chọn tuyến Hải Phòng - TP. Hồ Chí Minh - Singapore  TP. Hồ Chí Minh - Hải Phòng để 
tính toán cỡ tàu tối ưu. 

Biên độ thủy triều trên vùng biển Việt Nam tương đối nhỏ, kết hợp với độ sâu luồng hạn chế 
nên nếu khai thác các tàu container có sức chở lớn sẽ bị phụ thuộc lịch thủy triều dẫn đến có nguy 
cơ phá vỡ lịch vận hành của tàu, gây khó khăn cho công tác tổ chức vận tải. Do đó, lựa chọn các 
cỡ tàu thích hợp để tính toán là 500 TEU, 1.000 TEU và 1.500 TEU, nằm trong dải cỡ tàu container 
đi/đến các nước châu Á theo quy hoạch phát triển vận tải biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng 
đến năm 2030. 

Với tuyến đường và cỡ tàu như trên, các tham số tính toán chọn cỡ tàu tối ưu cho tuyến vận 
tải Hải Phòng - TP. Hồ Chí Minh - Singapore - TP. Hồ Chí Minh - Hải Phòng được tập hợp trong 
bảng 3; thời gian chuyến đi và mức tiêu hao nhiên liệu chuyến đi được thể hiện trong bảng 4. 

Bảng 3. Các tham số tính toán lựa chọn cỡ tàu tối ưu 

TT Các thông số Đơn vị Kết  quả tính toán 

1 Cỡ tàu TEU 500 1.000 1.500 

2 Chiều dài tuyến  hải lý 2.864 2.864 2.864 

3 Vận tốc tàu  hải lý/h 15 15 15 

4 Thời gian chạy  ngày 7,956 7,956 7,956 

5 Sản lượng chuyến  TEU 1.000 2.000 3.000 

6 Tỷ lệ container 20'/40' % 50 50 50 

7 Khối lượng xếp dỡ 20' TEU 500 1.000 1.500 

8 Khối lượng xếp dỡ 40' FEU 250 500 750 

9 Mức xếp dỡ 20' TEU/ngày 800 800 800 

10 Mức xếp dỡ 40' FEU/ngày 500 500 500 

11 Thời gian xếp dỡ 20' ngày 0,625 1,25 1,875 

12 Thời gian xếp dỡ 40' ngày 0,5 1 1,5 

13 Thời gian xếp dỡ ngày 1,125 2,25 3,375 

14 Chiều dài luồng hải lý 80 80 80 

15 Thời gian chạy luồng ngày 0,222 0,222 0,222 

16 Thời gian phụ ngày 0 0 0 
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TT Các thông số Đơn vị Kết  quả tính toán 

17 Tổng thời gian đỗ ngày 1,125 2,25 3,375 

18 Tổng thời gian chạy ngày 8,178 8,178 8,178 

19 Thời gian vòng tròn ngày 9,303 10,428 11,553 

20 Thời gian chuyến đi ngày 10 11 12 

21 ΔT ngày 0,697 0,572 0,447 

 

Bảng 4. Thời gian và mức tiêu hao nhiên liệu chuyến đi của các cỡ tàu 

TT Các thông số Đơn vị Kết quả tính toán 

1 Cỡ tàu TEU 500 1.000 1.500 

2 Giá trị tàu tỷ VNĐ 123,2 246,4 369,6 

3 DWT (1 TEU = 14 T) DWT 7.000 14.000 21.000 

4 GT (GT = DWT/1,35) GT 5.185 10.370 15.556 

5 Nhiên liệu chạy FO T 15 22 25 

6 Nhiên liệu chạy DO T 2 3 4 

7 Nhiên liệu đỗ DO T 2,2 3,1 4,2 

8 Thời gian chạy ngày 8 8 8 

9 Thời gian đỗ ngày 2 3 4 

10 Thời gian chuyến đi ngày 10 11 12 

11 Phí cầu tàu VNĐ 4.728.889 14.186.667 28.373.333 

12 Cảng phí/cảng/lần VNĐ 37.333.333 112.000.000 224.000.000 

13 Cảng phí/cảng/lần (trừ phí cầu tàu) VNĐ 32.604.444 97.813.333 195.626.667 

Với trọng lượng 1 TEU = 14 T và 1 DWT = 1,35 GT (lấy theo mức trung bình của các tàu container); 

Giá đầu tư tàu: 800 USD/DWT, 1 USD = 22.000 VNĐ; 

Phí cầu tàu và cảng phí lấy theo đơn giá trung bình của cảng Sài Gòn. 

Chỉ tiêu xác định cỡ tàu tối ưu: 

Để lựa chọn cỡ tàu tối ưu trên một tuyến bất kỳ ta dựa vào chỉ tiêu tổng chi phí tính đổi đơn 
vị. Đây là chỉ tiêu vừa phản ánh lợi thế nhờ quy mô, vừa phản ánh mức độ ứ đọng vốn đầu tư theo 
cỡ tàu. Công thức xác định chỉ tiêu này như sau: 

   Stđ = ST + Cưđ   (VNĐ/TEU)    (4.1) 

Trong đó: 

- Stđ: Chi phí tính đổi đơn vị (VNĐ/TEU); 

- ST: Chi phí (giá thành) vận chuyển đơn vị (VNĐ/TEU), được xác định như sau: 

   ST = 
∑Cj

∑Qj
   (VNĐ/TEU)    (4.2) 

Trong đó: 

∑Cj: Tổng chi phí khai thác của tàu của chuyến đi; 

∑Qj: Khối lượng hàng hóa vận chuyển trong chuyến. 

- Cưđ: Chi phí ứ đọng vốn đầu tư (VNĐ/TEU), được xác định như sau: 

   Cưđ = kT * LNH * Tch  (VNĐ/TEU)    (4.3) 

Trong đó: 

kT: Phần vốn đầu tư tàu được sử dụng hàng năm để vận chuyển một đơn vị hàng hóa (VNĐ/TEU); 

LNH: Lãi vay ngân hàng theo ngày (%/ngày); 

Tch: Thời gian chuyến đi của tàu (ngày) [7]. 



CHÚC MỪNG NĂM MỚI 

 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải    Số 49 - 01/2017                                                         96 

Sử dụng công thức tính các khoản mục chi phí khai thác tàu và các công thức ở trên, kết quả 
tính toán chi phí tính đổi đơn vị cho các cỡ tàu trong chuyến đi như sau: 

Bảng 5. Khoản mục chi phí tính toán chi phí tính đổi đơn vị 

TT Các thông số Đơn vị Kết quả tính toán 

1 Cỡ tàu TEU 500 1000 1500 

2 Khấu hao cơ bản VNĐ 256.666.667 564.666.667 924.000.000 

3 Duy tu, bảo dưỡng thường xuyên VNĐ 77.000.000 169.400.000 277.200.000 

4 Trích trước sửa chữa lớn VNĐ 134.750.000 296.450.000 485.100.000 

5 Bảo hiểm thân tàu VNĐ 9.375.000 18.750.000 28.125.000 

6 Bảo hiểm P & I VNĐ 35.648.148 78.425.926 128.333.333 

7 Vật liệu, vật rẻ mau hỏng VNĐ 15.400.000 33.880.000 55.440.000 

8 Chi phí cho thuyền viên VNĐ 100.000.000 120.000.000 140.000.000 

9 Quản lý phí VNĐ 60.000.000 72.000.000 84.000.000 

10 Nhiên liệu chạy FO VNĐ 960.000.000 1.408.000.000 1.600.000.000 

11 Nhiên liệu chạy DO VNĐ 176.000.000 264.000.000 352.000.000 

12 Nhiên liệu đỗ DO VNĐ 48.400.000 102.300.000 184.800.000 

13 Phí cầu tàu VNĐ 9.457.778 28.373.333 56.746.667 

14 Cảng phí VNĐ 149.333.333 448.000.000 896.000.000 

15 Xếp dỡ VNĐ 1.265.000.000 2.530.000.000 3.795.000.000 

16 Đại lý VNĐ 66.000.000 132.000.000 198.000.000 

17 Môi giới VNĐ 198.000.000 396.000.000 594.000.000 

18 Chi khác VNĐ 132.000.000 264.000.000 396.000.000 

19 Tổng chi riêng cho tàu VNĐ 3.693.030.926 6.926.245.926 10.194.745.000 

20 Thời gian chuyến đi ngày 10 11 12 

21 Giá thành vận chuyển TEU/chuyến 3.693.031 3.463.123 3.398.248 

22 Số lượng chuyến đi chuyến/năm 32 29 27 

23 Lãi suất %/năm 13 13 13 

24 Chi phí vốn đầu tư  VNĐ/chuyến 276.137.931 607.503.448 994.096.552 

25 Chi phí cơ hội đầu tư đơn vị VNĐ/TEU 276.138 303.752 331.366 

26 Tổng chi phí tính đổi đơn vị VNĐ/TEU 3.969.169 3.766.875 3.729.614 

Trong đó: 

- Các hệ số tính toán các khoản mục chi phí được lấy ở mức trung bình; 

- Thời gian sử dụng tàu được lấy là 15 năm; 

- Đơn giá nhiên liệu FO là 8.000.000 (VND/T) và DO là 11.000.000 (VND/T); 

- Đơn giá xếp và dỡ container 20’/40’ là 65/100 (USD/cont). 

Kết quả tính toán ở bảng 5 cho thấy cỡ tàu 1.500 TEU có chi phí tính đổi đơn vị thấp nhất 
3.729.614 VND/TEU. Do đó, cỡ tàu tối ưu để đưa vào khai thác tuyến vận tải Hải Phòng - TP. Hồ 
Chí Minh - Singapore - TP. Hồ Chí Minh - Hải Phòng là 1.500 TEU. 

Từ khối lượng container do đội tàu Việt Nam vận chuyển năm 2015 ở bảng 2 và tỉ trọng tương 
ứng của đội tàu container Vinalines so với đội tàu Việt Nam, tính được lượng hàng container vận tải 
tuyến quốc tế do đội tàu Vinalines đảm nhận là 262.316 (TEU). 

Tính đến cuối năm 2015 thì đội tàu container của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam có 4 tàu 
cỡ trên 1.000 TEU với sức chở 4.942 TEU. Với thời gian chuyến đi của tàu cỡ 1.500 TEU như tính 
toán ở bảng 4 là 12 (ngày) thì số lượng tàu này thừa năng lực để đáp ứng được khối lượng hàng 
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hóa cần vận chuyển. Do đó, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam không cần thiết phải đầu tư tàu 
container cỡ lớn (Trên 1.000 TEU) trở lên để tham gia vận chuyển tuyến quốc tế.  

Về khả năng cạnh tranh, hiện nay các doanh nghiệp vận tải biển trong nước khó cạnh tranh 
với các chủ tàu nước ngoài và hiện tượng hàng nội đi tàu ngoại vẫn xảy ra. Thị phần vận tải đối với 
hàng xuất nhập khẩu của Việt Nam thì hàng container chủ yếu do các đội tàu nước ngoài chi phối, 
đội tàu container Việt Nam chỉ chiếm 8,9% thị phần hàng hóa xuất nhập khẩu (số liệu quy hoạch tới 
năm 2015). Thị phần vận tải đội tàu trong nước thấp là do các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt 
Nam có thói quen mua CIF, bán FOB (mua tại cảng đến, bán tại cảng đi). Vì quen với tập quán bán 
FOB nên người mua hàng ở nước ngoài được “mua tận gốc” và giành quyền chỉ định tàu chuyên 
chở. Ngược lại, các chủ hàng ngoại thường chỉ thích bán CIF tức là “bán tận ngọn” và giành quyền 
chọn tàu vận chuyển. Hơn nữa, đội tàu biển trong nước không được hỗ trợ giảm thuế, phí do cơ 
chế chính sách quản lý của Nhà nước về phát triển đội tàu chưa đồng bộ, chưa phát huy được hết 
tác dụng. Các hãng tàu nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam đang có xu hướng liên kết tạo nên 
những đội tàu quy mô lớn, đồng bộ để chiếm lĩnh thị phần vận tải và tăng khả năng cạnh tranh ngay 
trên thị trường trong nước. Tất cả những lý do này làm hạn chế năng lực cạnh tranh của các chủ 
tàu trong nước. Quy hoạch phát triển vận tải biển Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 
2020 được phê duyệt theo Quyết định số 1195/QĐ-TTg ngày 04/11/2003 của Thủ tướng Chính phủ 
đã định hướng phát triển loại tàu, cỡ tàu cho đến năm 2020. Theo đó, đối với hàng container chủ 
yếu sử dụng cỡ tàu 1.000 - 3.000 TEU chạy các tuyến khu vực Châu Á và sử dụng tàu cỡ lớn từ 
4.000 - 6.000 TEU trở lên chạy các tuyến đi Châu Âu, Châu Phi và Bắc Mỹ. Nhưng hiện nay, đội tàu 
container Việt Nam vẫn chưa có tàu container cớ lớn 4.000 - 6.000 TEU. 

Do vậy, trước mắt Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam cần đầu tư tàu container cỡ 1.500 TEU 
để mở lại tuyến vận tải quốc tế chặng ngắn. Từ đó, sẽ nghiên cứu hợp tác để mở các tuyến vận tải 
dài hơn. 

5. Kết luận 

Xét theo chủng loại thì tàu container chiếm tỉ trọng nhỏ nhất trong cơ cấu đội tàu Vinalines. 
Để hợp lý hóa cơ cấu đội tàu Vinalines nói chung và đầu tư phát triển đội tàu container nói riêng, tác 
giả đã dựa vào thực trạng cơ cấu đội tàu Vinalines, những bất hợp lý cơ cấu đội tàu container của 
Vinalines cũng như quy hoạch phát triển vận tải biển của nhà nước, định hướng phát triển đội tàu 
vận tải biển của Tổng công ty để tính toán số lượng và lựa chọn cỡ tàu container cho tuyến vận tải 
nội địa và quốc tế. Từ những tính toán và phân tích ở trên, có thể đề xuất các giải pháp hợp lý hóa 
cơ cấu đội tàu container của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam như sau: 

- Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam cần làm thủ tục thanh lý, giảm bán những tàu container 
quá già (2 tàu Vạn Lý và Vạn Hưng của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận tải Biển 
Đông) vì các khoản mục chi phí tăng cao dẫn tới hiệu quả khai thác thấp; 

- Với tuyến vận tải nội địa, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam cần lập kế hoạch bổ sung thêm 
tàu container dưới 1.000 TEU để khai thác vì năng lực đội tàu container của Vinalines chưa đủ đáp 
ứng đủ nhu cầu vận chuyển hàng hóa nội địa. Bên cạnh đó, Tổng Công ty cần tổ chức quản lý và 
khai thác tốt những tàu container cỡ dưới 1.000 TEU trên các tuyến nội địa, phát triển hệ thống đại 
lý (đại lý tàu, hàng hóa) để tiếp tục tìm kiếm thêm nguồn hàng, tăng năng lực cạnh tranh của đội tàu 
Vinalines. Bên cạnh đó, triển khai mua chỗ trên một số tuyến từ các hãng tàu mẹ để bước đầu tạo 
dựng chỗ đứng và thương hiệu tổng công ty trên trường thế giới; 

- Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam nên đầu tư tàu container cỡ 1.500 TEU để mở lại tuyến 
vận tải quốc tế chặng ngắn như Hải Phòng - TP. Hồ Chí Minh - Singapore - TP. Hồ Chí Minh - Hải 
Phòng hay TP. Hồ Chí Minh - Bangkok - Laemchabang - TP. Hồ Chí Minh để vận chuyển hàng 
container cho các chủ hàng trong nước cũng như tìm kiếm thêm nguồn hàng nước ngoài. Song 
song với đó là từng bước thiết lập các tuyến liner nối các cảng nước sâu mới được đầu tư tại khu 
vực Cái Mép - Thị Vải đến các trung tâm trung chuyển khác trong khu vực. 

- Phát triển hệ thống đại lý (đại lý tàu, hàng hóa) để thu hút các chủ hàng nước ngoài. Bên 
cạnh đó, củng cố và phát triển một công ty khai thác container hiện có (Công ty Vận tải biển Container 
Vinalines, đơn vị chủ lực về vận tải tàu container của Vinalines) để chuẩn bị hình thành công ty vận 
tải container khai thác tàu mẹ. Từ đó, cùng với việc đầu tư tàu mở loại tuyến container chặng ngắn 
sẽ nghiên cứu hợp tác để mở tuyến container trên các chặng trung và dài nối Việt Nam - Châu Âu; 
Việt Nam - Ấn Độ/Trung Đông; Việt Nam - Mỹ. 

Việc nghiên cứu cơ cấu đội tàu theo các tiêu thức khác nhau và đề xuất giải pháp hợp lý hóa 
cơ cấu đội tàu cho các nhóm tàu hàng khô, tàu dầu và tàu container là hết sức cấp thiết. Từ đây, 
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Tổng công ty sẽ đề ra những biện pháp cụ thể để phát triển đội tàu Vinalines cân đối về mọi mặt và 
phù hợp với xu thế phát triển chung của ngành hàng hải thế giới cũng như chiến lược phát triển đội 
tàu biển quốc gia. 
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QUAN ĐIỂM CỦA GIẢNG VIÊN VỀ VIỆC ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP  

HỌC TẬP KẾT HỢP TRONG GIẢNG DẠY TIẾNG ANH  

TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM 

TEACHERS’ PERCEPTIONS OF THE IMPLEMENTATION  

OF BLENDED-LEARNING APPROACH IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING  

IN VIETNAM MARITIME UNIVERSITY 
LƯU THỊ QUỲNH HƯƠNG 

Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 

Tóm tắt 

Phương pháp học tập kết hợp hiện nay đang được xem là phương pháp học tập tiên tiến 
trên thế giới. Đó là sự kết hợp giữa phương pháp học tập truyền thống và học trực tuyến. 
Bài viết, trước hết, cung cấp định nghĩa về phương pháp học tập kết hợp, các đặc điểm, 
thuận lợi và khó khăn trong việc ứng dụng phương pháp này trong việc dạy tiếng Anh như 
một ngôn ngữ thứ hai trên thế giới. Mục đích của nghiên cứu này là tìm hiểu nhận thức của 
giảng viên về phương pháp học tập hỗn hợp. Phương pháp nghiên cứu tình huống được sử 
dụng trong với sự tham gia của hai giảng viên trực tiếp tham gia giảng dạy học phần Anh 
văn cơ bản 1 cho hệ lớp chọn (CH) của sinh viên năm thứ nhất Khoa Hàng hải và Khoa Máy 
tàu biển, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam theo mô hình này. Dữ liệu được thu thập dựa 
trên phỏng vấn bán cấu trúc. Kết quả của nghiên cứu chỉ ra rằng, giảng viên đánh giá cao 
việc áp dụng phương pháp học tập hỗn hợp tuy nhiên họ cũng gặp những trở ngại nhất định.  

Từ khóa:  Phương pháp học tập kết hợp, nhận thức của giảng viên, tiếng Anh như một ngoại ngữ. 

Abstract 

Blended-learning is currently considered as an advanced learning method in the world which 
is the integration of traditional method (face-to-face) and E-learning solution. The journal, 
first, demonstrates the definition of blended-learning as well as its characteristics, 
advantages and disadvantages in the implementation of blended-learning in teaching 
English as a Foreign Language (EFL). The purpose of the study is to investigate teachers’ 
perceptions of the implementation of blended-learning.  To be more specific, a case study 
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is applied with the participation of two lecturers, who use blended learning approach in 
teaching Basic English 1 for first year students at Faculty of Navigation and Falculty of 
Marine engineering, Vietnam Maritime University. 

Keywords: Blended learning, teacher’s perception, EFL. 

1. Đặt vấn đề 

Ngày nay, việc học tiếng Anh như một ngoại ngữ trở nên phổ biến ở Việt Nam nhằm đáp ứng 
nhu cầu về nguồn nhân lực trong xu thế hội nhập của nền kinh tế. Nắm bắt được điều này, các 
trường đại học tại Việt Nam đã nỗ lực cải tiến chương trình học, phương pháp dạy tiếng Anh nhằm 
nâng cao trình độ của sinh viên. Tuy nhiên, theo một số nghiên cứu được thực hiện tại các trường 
đại học trên thế giới, các khóa học tiếng Anh cơ bản tại các trường đại học không cung cấp đủ thời 
gian để người học có thể lĩnh hội đủ kiên thức (Barker, 2011) mà người học phải chủ động nắm bắt 
kiến thức. Đó cũng là thực trạng của việc dạy học tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai tại Việt Nam 
nói chung và Trường Đại học Hàng hải Việt Nam nói riêng. Từ năm học 2013 - 2014, tại Trường Đại 
học Hàng hải Việt Nam, lượng thời gian học trên lớp của học phần Anh văn cơ bản (AVCB) giảm, 
và sinh viên phải tăng thời lượng tự học lên. Tuy nhiên, giảng viên khó có thể kiểm soát và kiểm tra, 
đánh giá việc tự học của sinh viên. Phương pháp học tập là một giải pháp cho vấn đề này. 

2. Phương pháp học tập kết hợp 

Khái niệm về phương pháp học tập kết hợp được đề cập đến trong nhiều nghiên cứu. Tuy nhiên, 
một trong những khái niệm về phương pháp học tập kết hợp cơ bản nhất và được trích dẫn nhiều 
trong các nghiên cứu trên thế giới là của Russel T. Osguthorpe and Charles R. Graham (2003), trong 
đó phương pháp học tập kết hợp được định nghĩa là sự kết hợp giữa mô hình học truyền thống có sự 
tương tác trực tiếp giữa thầy và trò với mô hình học trực tuyến. Mô hình học truyền thống ở đây được 
hiểu là sự tương tác trực tiếp giữa giáo viên và người học (Sharma: 2010) Như vậy, nhược điểm của 
từng phương pháp đơn lẻ có thể được khắc phục và ưu điểm của chúng được kết hợp. Theo Horn 
and Staker (2014), phương pháp học tập hỗn hợp gồm bốn mô hình: quay vòng, linh hoạt, cá nhân và 
nâng cao từ xa. Mô hình quay vòng được áp dụng khá rộng rãi ở các nước bởi tính hiệu quả và phù 
hợp với phần lớn các chương trình giáo dục. Có bốn hình thức quay vòng: trạm học tập, hoán đổi lớp 
học,lớp học đảo ngược và quay vòng cá nhân. Trong hình thức trạm học tập, người học được chia 
thành các nhóm để thực hiện những yêu cầu của bài học mỗi nhóm sử dụng những phương tiện khác 
nhau để tìm kiếm thông tin, sau đó hoán đổi vị trí cho các nhóm để học sinh được trải nghiệm đầy đủ 
nhất. Hoán đổi lớp học cho phép người học di chuyển từ lớp học truyền thống sang phòng công nghệ 
có máy tính kết nối Internet để học trực tuyến. Tại mô hình lớp học đảo ngược, người học sẽ được 
xem bài giảng trực tuyến trước; thời gian trên lớp sẽ dành cho các hoạt động củng cố kiến thức đã tìm 
hiểu. Với mô hình quay vòng cá nhân, giáo viên sẽ đưa ra lịch trình riêng cho mỗi cá nhân, cá nhân 
hóa việc học tập và người học sẽ tiến bộ theo khả năng của mình. 

2.1. Lợi ích của phương pháp học tập kết hợp 

Al Fiky (2011: 24-26) đã tóm lược những ưu điểm của phương pháp học tập kết hợp như sau: 

- Tăng cường sự giao tiếp và tham gia của người học; 

- Phát triển việc tự học và khả năng trình bày vấn đề của người học; 

- Tác động đến cách tức tiếp cận các môn học khác của giáo viên; 

- Taọ ra những người học tự chủ, phản hồi tưc thì, tiết kiệm thời gian và tạo động lực cho học 
người học (Sharma và Barrett, 2007:10-12); 

- Nâng cao kết quả học tập của người học; 

- Tối đa hóa không gian học tập và giảm thiểu những lớp học đông đúc; 

- Linh hoạt trong việc học và dạy; 

- Tiết kiệm chi phi in ấn tài liệu học tập và giảng dạy. 

2.2. Khó khăn trong việc áp dụng phương pháp học tập kết hợp 

Một số sinh viên khi tham gia khóa học áp dụng phương pháp học tập kết hợp gặp khó khăn 
trong việc quản lí thời gian khi không giành đủ thời gian cho việc tự học. Bên cạnh đó, sinh viên cho 
rằng việc giảm số tiết trên lớp nghĩa là khối lượng kiến thức cần học giảm đi (Vaughan: 2007). Tốc 
độ của Internet cũng ảnh hưởng đến việc học của sinh viên khi họ không thể tham gia vào các cuộc 
thảo luận trực tuyến cùng bạn học hay thực hiện bài tập về nhà. Hơn nữa, khi truy cập và mạng 
Internet, sinh viên có thể truy cập vào các trang web giải trí, đọc tin tức hoặc mạng xã hội. Điều này 
làm sinh viên mất tâp trung và khó có thể hoàn thành công việc của mình. Nhà trường cũng gặp khó 
khăn trong việc thiết kế lại môn học, mục tiêu nào của môn học có thể đạt được thông qua các hoạt 
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động trực tuyến, mục tiêu nào có thể đạt được thông qua các hoạt động trên lớp, làm thế nào để 
tích hợp hai môi trường học tập này (Dziuban et al., 2006). Cuối cùng, trình độ công nghệ thông tin 
cũng là một rào cản khi việc áp dụng phương pháp học tập hỗn hợp đòi hỏi hiểu biết nhất định của 
cả giáo viên và sinh viên.  

3. Nghiên cứu 

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã thử nghiệm phương pháp hoc tập kết hợp cho học 
phần Anh văn cơ bản 1 của sinh viên năm thứ nhất hệ lớp chọn (CH) của Khoa Hàng hải và Khoa 
Máy tàu biển bắt đầu từ kì học 1B năm học 2016-2017. Nghiên cứu này đề cập đến quan điểm của 
giảng viên về những thuận lợi và khó khăn khi áp dụng mô hình học tập tiên tiến này, từ đó đưa ra 
một số giải pháp khắc phục. 

Nghiên cứu này nhằm trả lời hai câu hỏi sau: 

- Giảng viên ngoại ngữ đánh giá như thế nào về phương pháp học tập kết hợp? 

- Những khó khăn mà giảng viên ngoại ngữ gặp phải khi áp dụng mô hình này trong giảng 
dạy tiêng Anh như một ngoại ngữ? 

3.1. Phương pháp 

Nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu tình huống. Dữ liệu được thu thập qua phỏng 
vấn bán cấu trúc, mỗi cuộc phỏng vấn kéo dài từ 30 - 45 phút. Sau khi phỏng vấn, dữ liệu được mã 
hóa và phân tích. Do phương pháp học tập kết hợp mới được áp dụng tại Khoa Ngoại ngữ, Trường 
Đại học Hàng hải Việt Nam từ học kì 1B, năm học 2006 - 2017 nên nghiên cứu được thực hiện với 
sự tham gia của hai giảng viên trực tiếp giảng dạy hai lớp chọn (CH) của Khoa Hàng hải và Khoa 
Máy tàu biển. Hai giảng viên là nữ, có một năm kinh nghiệm giảng dạy, và chưa chưa có kinh nghiệm 
giảng dạy theo phương pháp áp dụng hình thức học tập hỗn hợp, độ tuôi là 23, một giảng viên trình 
độ Cử nhân Ngoại ngữ, một giảng viên đang tham gia khóa hoc thạc sĩ TESOL. Trong nghiên cứu 
này, hai giảng viên được gọi là giảng viên A và giảng viên B. 

3.2.  Kêt quả và thảo luận 

Trong buổi phỏng vấn bán cấu trúc, sáu câu hỏi được đưa ra và sau đây là phản hồi của người 
tham gia nghiên cứu. Cả hai người tham gia nghiên cứu đã đưa ra những quan điểm của họ về những 
lợi ích khi áp dụng phương pháp học tập kết hợp trong giảng dạy học phần AVCB1 bao gồm: 

- Thu hút sinh viên; 

- Đánh giá việc tự học của sinh viên; 

- Quản lý việc tự học của sinh viên; 

- Linh hoạt. 

Những quan điểm của giảng viên và tỉ lệ phần trăm số người nêu ra quan điểm đó được thể 
hiện trong bảng sau: 

Bảng 1. Quan điểm của giảng viên 

Quan điểm Tỉ lệ phần trăm số người đưa ra quan điểm 

Thu hút sinh viên 50% 

Đánh giá việc tự học của sinh viên 100% 

Quản lý việc học của sinh viên 100% 

Linh hoạt 50% 

Tính thu hút của phương pháp học tập kết hợp khi sinh viên được tiếp cận với mô hình học 
tập hoàn toàn mới được nhận xét như sau: 

Giảng viên A: “Theo tôi, phương pháp học tập hỗn hợp hiện tại là phương pháp học tập tiên 
tiến khi nó mang đến sự mới mẻ cho người học. Các bạn sinh viên ban đầu bị thu hút ngay bởi sự 
khác lạ trong cách thức học và dạy so với cách học truyền thống.” 

Như vậy, việc áp dụng hình thức học tập mới này đã tạo ra động lực và hứng thú cho sinh 
viên trong việc học tiếng Anh.  

Việc quản lý sinh viên hoàn thành bài tập đúng thời hạn trở nên thuận lợi hơn như nhận định sau: 

Giảng viên B: “Với phần mềm học tiếng Anh chúng tôi đang áp dụng cho sinh viên trong kì 
học vừa rồi, tôi có thể giao bài tập về nhà cho sinh viên, và cách em phải gửi bài trên hệ thống trước 
hạn mà tôi đề ra. Nếu quá thời gian đó thì các em không thể nộp được bài.” 
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Do đó, sinh viên bắt buộc phải hoàn thành bài tập của mình dưới áp lực về thời gian. Việc này 
dần tạo cho sinh viên kĩ năng quản lí thời gian cũng như ý học tập tự giác tạo tiền đề cho tác phong 
làm việc chuyên nghiệp sau này. 

Bên cạnh đó, phương pháp học tập kêt hợp khá là linh hoạt khi nó cho phép giảng viên thông 
báo cho sinh viên theo cá nhân, nhóm hoặc tập thể ngoài giờ học.  

Giảng viên B: “Nếu có sự thay đổi gì về nội dung bài tập hoặc kiến thức, tôi có thể dung chức năng 
nhắn tin để thông báo cho sinh viên để không ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện công việc của sinh viên.” 

 Với những thuận lợi trên, cả hai giảng viên đều đánh giá cao việc áp dụng phương pháp học 
tập kết hợp mang lại, và đồng ý rằng mô hình này nên được áp dụng rộng rãi hơn.  

Tuy nhiên, một số khó khăn khi áp dụng phương pháp này cũng được nêu ra bao gồm: 

- Trình độ công nghệ thông tin của sinh viên; 

- Trình độ tiếng Anh của sinh viên; 

- Tài liệu giảng dạy, học tập; 

- Khối lượng công việc ngoài giờ của giảng viên; 

- Hiểu biết của giáo viên về phương pháp học tập kết hợp. 

Bảng 2 thể hiện những khó khăn giảng viên gặp phải và tỉ lệ phần trăm số người đưa ra nhận 
định đó. 

Bảng 2. Khó khăn của giảng viên 

Khó khăn 
Tỉ lệ phần trăm số người 

đưa ra nhận định 

Trình độ công nghệ thông tin của sinh viên 100% 

Trình độ tiếng Anh của sinh viên 100% 

Tài liệu giảng dạy, học tập 50% 

Khối lượng công việc ngoài giờ của giảng viên 50% 

Hiểu biết của giảng viên về phương pháp học tập kết hợp 100% 

Việc ứng dụng phương pháp học tập kết hợp gắn liền với việc sử dụng máy tính và mạng 
Internet. Điều này làm nảy sinh một số vấn đề từ phía sinh viên:  

Giảng viên A: “Một số sinh viên gặp khó khăn trong việc học khi trình độ công nghệ thông tin 
của các em chưa đủ để thực hiện hay các em không có máy tính cá nhân hoặc không kết nối Internet 
ở nhà.” 

Giảng viên B: “Tôi phải dành khá nhiều thời gian để hướng dẫn cho sinh viên lớp tôi cách sử 
dụng phần mềm học tập, cách thức tạo tài khoản, đăng nhập, làm và nộp bài tập.” 

Trình độ của sinh viên cũng là một thách thức đối với giảng viên khi cả hai giảng viên đều đưa 
ra nhận xét tương tự nhau. 

Giảng viên A: “Những sinh viên có trình độ khá thì bắt kịp với hướng dẫn của giảng viên và 
thực hiện đầy đủ những yêu cầu được giao. Tuy nhiên, một số sinh viên ở trình độ thấp hơn gặp khó 
khăn trong việc hoàn thành bài tập đúng hạn.” 

Giảng viên B: “Chương trình học khá thu hút các bạn sinh viên thuộc nhóm có trình độ cao, 
trong khi đó những sinh viên trình độ thấp hơn thì kém tập trung.” 

Việc phân loại sinh viên trước khi kì học bắt đầu là cần thiết để sinh viên có thể tiếp thu kiến 
thức phù hợp với trình độ để các em có thể tiến bộ theo khả năng của mình. Việc học với những 
sinh viên có cùng trình độ còn khuyến khích học sinh viên trong việc học tiếng Anh và giúp các em 
tự tin hơn. 

Tài liệu học tập và giảng dạy được giảng viên đánh giá như sau: 

Giảng viên A: “Nội dung của giáo trình chưa thực thu hút. Một số dạng bài tập rèn luyện kĩ 
năng chưa hiệu quả.Ví dụ, những bài đọc hiểu trong giáo trình đều sử dụng một dạng bài tập là chọn 
câu trả lời Đúng/Sai. Điều này không chỉ tạo sự buồn tẻ của bài học mà sinh viên còn không được 
tiếp cận với những dạng bài tập khác nhau của kĩ năng đọc hiểu”. 

Một khó khăn khác được nhắc đến khi quá trình phỏng vấn bán cấu trúc được thực hiện khi 
giảng viên B cho rằng:  
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“Khi áp dụng phương pháp mới này công việc của tôi tăng lên đáng kể do tôi phải dành thời 
gian để đánh giá bài tập của từng sinh viên. Việc đánh giá này không chỉ thực hiện vào giữa kì mà 
tôi phải đánh giá thường xuyên sau mỗi đơn vị bài học.” 

Như vậy, nếu mô hình học tập này được áp dụng rộng rãi thì số lượng lớp học mỗi giảng viên 
đảm nhiệm trong một kì học cần được giảm đi để đảm bảo tính hợp lý về khối lượng công việc cũng 
như chất lượng giảng dạy. 

Khó khăn cuối cùng được hai giảng viên đưa ra đó là:  

Giảng viên A: “Trước khi tham gia giảng dạy học phần AVCB1 này, tôi mới có những hiểu biết 
sơ bộ về phương pháp học tập kết hợp và tôi phải dành nhiều thời gian tìm hiểu về các kĩ năng, cách 
thức áp dụng phương pháp này trong môi trường học tập.” 

Giảng viên B: “Nếu được tham gia vào những buổi hội thảo hoặc khóa đào tạo về phương 
pháp học tập kết hợp thì việc học và dạy sẽ được nâng cao.” 

Giảng viên cần được cung cấp những khóa đào tạo ngắn hạn để họ được cung nhưng thông 
tin cần thiết trong việc áp dụng phương pháp mới này. Điều đó giúp giảng viên có thể áp dụng 
phương pháp một cách linh hoạt trong từng bối cảnh cụ thể, phù hợp với trình độ, mục đích học tập 
của sinh viên. 

Tóm lại, những giảng viên tham gia nghiêm cứu đề đánh giá cao lợi ích của phương pháp học 
tập kết hợp trong việc nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh như một ngoại ngữ thứ hai tại 
Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Tuy nhiên, giảng viên cũng đối mặt với những 
thách thức như trình độ ngoại ngữ và công nghệ thông tin của sinh viên, giáo trình và hiểu biết của 
chính họ về phương pháp này.  

Để áp dụng phương pháp học tập kết hợp một cách hiệu quả, một số gợi ý được đưa ra để 
khắc phục những khó khăn. Thứ nhất, sinh viên cần được phân loại trình độ tiếng Anh để  được phân 
vào nhóm học có chương trình học và trình độ phù hợp. Thứ hai, giáo trình giảng dạy cần được lựa 
chọn, đánh giá để đáp ứng được mục đích, yêu cầu của học phần. Bên cạnh đó, việc áp dụng mô hình 
muốn đạt hiệu quả cần gắn liền với việc sử dụng phòng trang bị máy tính kết nối internet trong quá 
trình học tập, để sinh viên có thể sử dụng công nghệ thông tin hỗ trợ học tập ngay trong từng bài học. 
Cuối cùng, Nhà trường nên kết hợp với một số đơn vị đào tạo có uy tín, tổ chức khóa bồi dưỡng 
chuyên sâu cho giảng viên về mô hình học tập kết hợp; khuyến khích, tạo điều kiện cho giảng viên 
tham gia hội thảo, workshop về vấn đề này, hoặc cử giảng viên đi học hỏi mô hình học tập kết hợp áp 
dụng thành công ở các trường đại học trong nước cũng như trong khu vực Châu Á.  

4. Kết luận 

Việc thử nghiệm áp dụng mô hình học tập kết hợp tại Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Hàng 
hải Việt Nam được giảng viên trực tiếp tham gia giảng dạy đánh giá cao trong việc cung cấp môi 
trường học tập tiên tiến, thu hút sinh viên, tạo tiền đề cho việc nâng cao chất lượng dạy và học tiếng 
Anh. Tuy nhiên, giảng viên cũng gặp phải những khó khăn nhất định và một số giải pháp cho vấn 
đề này đã được đề cập trong nghiên cứu. Do mô hình học tập kết hợp mới được áp dụng trong kì 
học 1B năm học 2016 - 2017 với số lượng lớp hạn chế (2 lớp), nên kết quả nghiên cứu không thể 
được khái quát hóa. Trong khuôn khổ của một bài báo, đây chỉ là nghiên cứu bước đầu đánh giá sơ 
bộ về tình hình ứng dụng của phương pháp học tập kết hợp trong dạy và học ngoại ngữ như một 
ngôn ngữ thứ hai. Cần có một nghiện cứu toàn diện hơn về vấn đề này trong đó cần xét đến quan 
điểm của sinh viên về việc ứng dụng phương pháp học tập kết hợp trong các học phần AVCB. 
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XÂY DỰNG QUY TRÌNH PHẢN BIỆN BÁO TRỰC TUYẾN CHO TẠP CHÍ 
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI  

CONSTRUCTING AN ONLINE SUBMISSION AND PEER-REVIEW SYSTEM 
FOR THE JOURNAL OF MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY  

PHẠM XUÂN DƯƠNG, ĐỖ ĐỨC LƯU, TRẦN LONG GIANG, VŨ HUY THẮNG 

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 

Tóm tắt 

Bài báo phân tích, đánh giá quy trình kiểm tra sao chép và phản biện các bài báo khoa học 
đăng trên Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải hiện nay. Các tác giả đề xuất mô hình 
phản biện các bài báo trực tuyến, thí điểm áp dụng cho tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng 
hải số 48, các kết luận và kiến nghị. 

Từ khóa: Phản biện bài báo, kiểm tra chống sao chép, phản biện trực tuyến. 

Abstract  

This paper analyses and evaluates the recent process of plagiarism detection and paper 
review being utilized for Journal of Marine Science and Technology (JMST). An online peer-
review model is proposed for JMST in which issue number 48 of this journal is applied as an 
illustrating example. Finally, the conclusions and recommendations are discussed. 

Keywords: Review of articles, anti-plagiarism checking, online review.   

1. Đặt vấn đề 

Hiện nay, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam là một trong số ít các trường đi đầu trong công 
tác triển khai phần mềm Turnitin để kiểm tra sự trùng lặp (sao chép) các công trình khoa học - công 
nghệ (bài báo, luận văn thạc sỹ, tiến sĩ và các đề tài NCKH các cấp) nhằm nâng cao chất lượng 
trong các công trình khoa học - công nghệ của Trường. 

Viện Nghiên cứu & Phát triển (NC&PT) và các thành viên của Viện có trách nhiệm phản biện 
khoa học nghiêm túc, có chất lượng và khách quan các bài báo trước khi bản thảo được đăng trên 
Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải. Kiểm tra sự trùng lặp và phản biện là hai khâu quan trọng 
trong quá trình thẩm định một cách khách quan các tiêu chí của một công trình nghiên cứu khoa học 
trong biên tập bài báo khoa học công nghệ hiện nay. Để làm rõ hơn vị trí của các quá trình kiểm tra 
sự trùng lặp và phản biện bài báo, chúng ta cùng xem xét quy trình biên tập một công trình khoa học 
đăng trên Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải hiện nay [2]. 

Bước 1. Tác giả bài báo gửi bản thảo (dạng bản cứng và file mềm đến Phòng Khoa học - 
Công nghệ ((KH-CN)).  

Bước 2. Phòng KH-CN lược bỏ tên tác giả bài báo, gửi bản thảo tới Ban quản lý phần mềm 
Turnitin (gọi tắt là Ban Turnitin) để kiểm tra sao chép thông qua email. Sau khi kiểm tra sự trùng lặp, 
Ban Turnitin gửi kết quả kiểm tra sự trùng lặp về Phòng KH-CN. Phòng KH-CN lựa chọn các bản 
thảo có sự trùng lặp nhỏ hơn mức quy định của Nhà trường (30%) để tiến hành các bước phản biện 
tiếp theo tại Viện NC&PT. 

Bước 3. Phòng KH-CN gửi Viện NC&PT bản thảo qua đường email (đã được giấu tên tác giả 
của bài báo) để Viện NC&PT tiến hành phản biện kín. Phòng KH-CN đề xuất danh sách một số nhà 
khoa học để Viện NC&PT tham khảo, phân công phản biện cho từng bài báo cụ thể. 

Bước 4. Viện NC&PT phân tích, lựa chọn các nhà khoa học (có trình độ từ tiến sỹ) trở lên, có 
chuyên môn hẹp (chuyên sâu) cũng như chuyên môn rộng (liên ngành) liên quan đến nội dung của 
công trình khoa học để phân công phản biện (02 phản biện/01 bài báo) thông qua email. 

Bước 5. Phản biện gửi ý kiến phản hồi cho Viện NC&PT để tổng hợp, báo cáo kết quả phản 
biện về Phòng KH-CN. Ban biên tập (Ban biên tập, thông qua Phòng KH-CN) gửi cho tác giả bài báo 
ý kiến phản biện cùng thông báo về việc đồng ý cho đăng bài, đồng ý đăng nhưng phải chỉnh sửa 
hoặc không đồng ý cho đăng bài thông qua email. 

Bước 6. Căn cứ vào ý kiến phản biện và thông báo từ Phòng KH-CN, các tác giả giải trình, 
sửa bài và gửi phản hồi bản thảo đã chỉnh sửa qua email cho Ban biên tập. 

Bước 7. Ban biên tập gửi giải trình, bổ sung, chỉnh sửa bản thảo đến các phản biện qua email.  
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Bước 8. Các phản biện đọc giải trình, bổ sung, chỉnh sửa của tác giả và đưa ra ý kiến cuối 
cùng gửi qua email đến Ban biên tập. 

Bước 9. Căn cứ vào ý kiến phản biện lần cuối, Ban biên tập ra quyết định cho đăng bài hay 
không cho đăng bài. 

Quy trình hiện tại khá thủ công và mất nhiều thời gian, dễ dẫn đến nhầm lẫn, nhiều khi không giữ được 
nguyên tắc của phản biện kín. Thực trạng khó khăn và hạn chế hiện nay có thể được thể hiện như sau: 

(a) Số lượng các bản thảo gửi về Phòng KH-CN thường xuyên không nhiều và rất chậm. Từ 
đó việc kiểm tra sự trùng lặp của các bản thảo và phản biện sau đó sẽ chậm. 

(b) Viện NC&PT xem xét phân công các nhà khoa học phản biện các bài báo trên cơ sở đề 
xuất danh sách của Phòng KH-CN. Thực tế trong danh sách đề xuất có thể lựa chọn đủ 02 phản 
biện, có thể chỉ 01 phản biện, thậm chí không lựa chọn được người có chuyên môn phù hợp. Viện 
NC&PT đề nghị người phản biện mới có thể trùng với chính tác giả của bài báo (vì bản thảo gửi tới 
Viện không có thông tin về tác giả của bài báo đó).  

(c) Sau khi các phản biện đã hoàn tất kết quả lần đầu và gửi về Viện NC&PT để tổng hợp và 
chuyển tới Phòng KH-CN (có danh sách các nhà khoa học phản biện). Từ bước 6 trở đi, Phòng KH-
CN là nơi duy nhất biết được người phản biện và tác giả của bài báo. Trong quá trình thao tác, đã 
xảy ra sai sót để người phản biện biết được tên tác giả bài báo, và nhiều trường hợp đã để tác giả 
bài báo chính thức biết được tên người phản biện, thậm chí trong trường hợp bản thảo của bài báo 
bị phản biện từ chối không cho đăng. Nhiều trường hợp tác giả bài báo đã gọi điện trực tiếp đến 
phản biện để tranh luận, vi phạm đến nguyên tắc phản biện kín và làm cho mối quan hệ của các nhà 
khoa học trong trường không thật thoải mái.    

Trên cơ sở đó, các tác giả đề xuất mô hình phản biện các bài báo trực tuyến, thí điểm áp dụng 
cho một số bài báo (số 48), từ đó đưa ra các kết luận cũng như kiến nghị.  

2. Đề xuất quy trình phản biện trực tuyến 

Để tiện cho việc quản lý và giám sát các bước trong quy trình đăng báo, các tác giả đề xuất 
Ban biên tập, Ban quản lý phần mềm Turnitin và Viện NC&PT sẽ sử dụng 1 tài khoản Turnitin duy 
nhất để cho các tác giả nộp bài, kiểm tra sao chép tự động, phản biện trực tiếp, kết luận đồng ý hay 
không đồng ý đăng bài báo ngay trên phần mềm. 

Quy trình đề xuất bao gồm 3 bước sau: 

Bước 1. Các tác giả bài báo tự nộp bài trên phần mềm Turnitin bằng tài khoản cá nhân được 
cấp hoặc tự tạo bằng cách vào trang www.turnitin.com và sau đó đăng ký vào lớp với ID và Pass 
được cấp. Các tác giả tự kiểm tra tính trùng lặp bài báo và nộp lại nhiều lần cho đến hạn do ban 
biên tập đặt ra, bản nộp cuối cùng sẽ là bản chính thức để đánh giá tỷ lệ sao chép bài báo của tác 
giả gửi đăng. 

Bước 2. Căn cứ kết quả kiểm tra sao chép trực tuyến, Viện NC&PT đề xuất phản biện, mỗi 
bài báo sẽ có 02 nhà khoa học phản biện. Các phản biện sẽ được cung cấp mật khẩu để truy cập 
bản thảo và nhận xét, đánh giá bài báo trực tuyến. 

Bước 3. Căn cứ vào kết quả nhận xét và chấm điểm của các phản biện. Các tác giả tự cập 
nhật thông tin trực tuyến và đưa ra ý kiến phản hồi, chỉnh sửa hoặc bổ sung. Căn cứ vào thông tin 
đã cập nhật, chỉnh sửa bổ sung theo ý kiến phản biện của tác giả online, Viện NC&PT tập hợp kết 
quả cuối cùng đồng ý đăng bài hay không đồng ý cho bài để chuyển về Ban biên tập. 

Theo quy định hiện hành, nếu chỉ có một trong hai phản biện không đồng ý cho đăng, khi đó 
Viện NC&PT bảo lưu kết quả phản biện không đồng ý và mời nhà khoa học thứ ba có cùng chuyên 
ngành chấm phản biện độc lập (không tham khảo với các ý kiến phản biện trước đó).Từ kết quả 
nhận xét của nhà phản biện thứ 3, Viện NC&PT sẽ tổng hợp, dề xuất ý kiến đồng ý hay không đồng 
ý đăng tới Ban biên tập. 

Trong trường hợp chất lượng bài báo không đảm bảo với minh chứng rõ ràng, đầy đủ (ví dụ 
như sao chép công trình khoa học của người khác trước đó đã được công bố) Viện NC&PT đề nghị 
không đăng bài báo đó, mặc dù có một phản biện đồng ý cho đăng mà không cần đến phản biện 3.     

3. Thí điểm áp dụng quy trình phản biện trực tuyến 

Việc thí điểm mô hình phản biện trực tuyến được áp dụng thí điểm cho số 48 của Tạp chí 
Khoa học Công nghệ Hàng hải. 

Bước 1. Tác giả dùng tài khoản của mình, ID và mật khẩu được cấp để nộp bài báo bằng 
cách truy cập theo đường link http://www.turnitin.com.vn, sau đó tự xem tỷ lệ tương đồng bài báo 
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của mình. Nếu tỷ lệ tương đồng dưới 30% là đạt yêu cầu. Còn trên 30% tác giả tự chỉnh sửa và nộp 
lại sau. 

 
Hình 1. Tác giả tự nộp bài và xem kết quả kiểm tra sao chép bài báo của mình trực tuyến 

Bước 2. Dựa vào kết quả kiểm tra sao chép trực tuyến, mỗi bài báo sẽ có 02 phản do Viện 
NC&PT chỉ định, phản biện sẽ được cung cấp ID và mật khẩu để truy cập nhận xét, đánh giá và thời 
gian phản biện bài báo trực tuyến theo các tiêu chí được quy định như hình 2: 

 
Hình 2. Các tiêu chí đánh giá của bài báo đăng trên tạp chí Khoa học Công Nghệ Hàng hải 

Các phản biện chọn lớp và bài báo được chỉ đinh sau đó chọn “Viết bình duyệt” đề viết ý kiến phản 
biện trực tuyến theo các tiêu chí đề ra (hình 3). Ý kiến phản biện 1 và phản biện 2 được đăng trực tiếp 
trên phần mềm online để người phụ trách phản biện của Viện NC&PT theo dõi (hình 4, hình 5).  

 
Hình 3. Phản biện chọn mục “Viết bình duyệt” đề viết ý kiến phản biện 
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Hình 4. Ý kiến trực tuyến phản biện 1 

Người phản biện 2 viết bình duyệt bài báo của tác giả được chỉ định tương tự người phản biện 1. 

Bước 3. Căn cứ vào kết quả nhận xét của các phản biện 1 và 2. Khi đến hạn cho đăng ý kiến 
của các phản biện, các tác giả tự cập nhật thông tin trực tuyến và đưa ra ý kiến phản hồi, chỉnh sửa 
hoặc bổ sung (hình 5). 

 
Hình 5. Ý kiến trả lời phản biện trực tuyến tác giả 

Ngoài ra khi sử dụng cách phản biện trực tuyến, các phản biện còn có thể đưa ý kiến nhận 
xét, đánh giá chi tiết trực tiếp trên bài viết tác giả, những ý kiến này của phản biện hoàn toàn mở để 
tác giả, Khi có thắc mắc hoặc khiếu kiện về việc phản biện Ban biên tập có thể kiểm tra và xem chi 
tiết được bất kỳ nơi nào và thời gian nào chỉ cần có máy tính và kết nối mạng (hình 6). 

 
Hình 6. Ý kiến, nhận xét, đánh giá trực tiếp trên bài viết tác giả bằng phần mềm Turnitin của người 

phản biện 

4. Kết luận và kiến nghị 

Qua nghiên cứu này có thể rút ra một số kết luận và kiến nghị như sau: 

- Việc phản biện bài báo trực tuyến sẽ làm cho quy trình đăng báo trở nên nhanh chóng, chính 
xác, minh bạch, thuận tiện cho tất cả các bên: tác giả, người phản biện, Viện NC&PT và Ban biên 
tập vì tất cả có thể làm được mọi lúc, mọi nơi chỉ cần máy tính và kết nối mạng, mọi thông tin được 
cập nhật tự động và kết quả thể hiện trực tiếp trên phần mềm, các tác giả, người kiểm tra sao chép, 
người phản biện, Ban biên tập không cần gửi email gửi qua gửi lại tiết kiệm thời gian và đảm bảo 
tính chính xác; 

Bấm 
vào đây 
để xem 
ý kiến 
phản 
biện 
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- Các tác giả, người phản biện cần được tập huấn làm quen với phương pháp phản biện 
online trước khi đưa mô hình vào sử dụng chính thức; 

- Viện NC&PT, Ban Biên tập có thể kiểm soát tránh những trường hợp tranh luận trực tuyến 
vượt quá giới hạn, khuôn khổ tranh luận khoa học. Đưa ra các quyết định nhanh chóng, chính xác 
để tránh các tranh luận kéo dài và không cần thiết. 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

[1]. http://www.turnitin.com. 
[2]. https://www.elsevier.com/editors/evise. 

[3]. “Quy trình đăng bài trên tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải”, 2016, Phòng Khoa học - Công 
nghệ, Trường Đại học Hàng hải Việt nam. 



 

 

 

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. 
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