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LỜI NÓI ĐẦU 

Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã 

ngày càng khẳng định uy tín về chất lượng đào tạo, huấn luyện, nghiên cứu khoa học, chuyển 

giao công nghệ, hợp tác quốc tế…Với uy tín đó, Nhà trường đã được công nhận là thành viên 

của nhiều Hiệp hội uy tín trên thế giới như: Diễn đàn các Trường Đại học Hàng hải và Đánh 

cá Khu vực Châu Á (Asian Maritime and Fissheries Universities Forum, AMFUF) năm 2002, 

Hiệp hội các Trường Đại học Hàng hải Châu Á - Thái Bình Dương (Association of Maritime 

Education and Training Institutions in Asia - Pacific, AMETIAP - nay là GlobalMET) năm 

2002, đặc biệt là Hiệp hội các Trường Đại học Hàng hải Quốc tế (International Association of 

Maritime University, IAMU) năm 2004.   

Nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Trường Đại học Hàng hải Việt Nam (1/4/1956 - 

1/4/2016), Trường Đại học Hàng hải Việt Nam vinh dự được đăng cai tổ chức Hội nghị 

thường niên lần thứ 17 của Hiệp hội các trường Đại học Hàng hải Quốc tế  (IAMU - The 

17th Annual General Assembly 2016) và Hội nghị Quốc tế Khoa học Công nghệ Hàng 

hải 2016 (International Conference on Marine Science and Technology 2016), diễn ra từ 

ngày 26 đến 28/10/2016. Hội nghị sẽ quy tụ hơn một trăm các nhà khoa học, các chuyên gia 

quốc tế đến từ trên 50 trường đại học hàng hải trên toàn thế giới, hàng trăm các nhà khoa học, 

các chuyên gia của các trường đại học, học viện, các cơ sở trong cả nước và của Trường. 

Đây là dịp để các Nhà khoa học, các chuyên gia trong và ngoài nước công bố những 

dự án nghiên cứu, các kết quả nghiên cứu về Đào tạo, huấn luyện hàng hải; Khoa học, công 

nghệ hàng hải, Giao thông vận tải, Kinh tế biển, Môi trường biển,…; Tăng cường hợp tác 

trong và ngoài nước nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và huấn luyện, an toàn và an ninh 

hàng hải, bảo vệ môi trường, đặc biệt là môi trường biển,...  

Đây cũng là cơ hội để các nhà giáo, nhà khoa học, các chuyên gia của Trường Đại học 

Hàng hải Việt Nam được học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với các đồng nghiệp trong nước và 

quốc tế. Qua đó đẩy mạnh hơn nữa công tác đào tạo, huấn luyện, nghiên cứu khoa học, 

chuyển giao công nghệ và tăng cường hợp tác quốc tế theo chiều sâu, góp phần quan trọng 

vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đồng thời sớm đưa Nhà trường đạt 

được mục tiêu trở thành Trường Đại học trọng điểm Quốc gia, đạt đẳng cấp quốc tế. 

Ban tổ chức xin trân trọng cám ơn các nhà giáo, nhà khoa học, các chuyên gia trong 

và ngoài nước đã tích cực tham gia viết bài và đóng góp quý báu góp phần để Hội nghị 

thường niên lần thứ 17 của Hiệp hội các trường Đại học Hàng hải Quốc tế và Hội 

nghị Quốc tế Khoa học Công nghệ Hàng hải 2016 tổ chức tại Trường Đại học Hàng hải 

Việt Nam thành công./. 

 

                          HIỆU TRƯỞNG 

      TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM 

 

 

 

NGND. PGS. TS. LƯƠNG CÔNG NHỚ 
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Tầm quan trọng của công tác đào tạo, huấn luyện trên biển đối với  

đảm bảo an toàn cho thuyền viên 
 The importance of education and training at sea to ensure  

the safety for seafarers 
 

Nguyễn Mạnh Cường 

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, 

nmcuong@vimaru.vn 
 

Tóm tắt 

  An toàn luôn là mục tiêu quan trọng nhất trong vận tải biển. Để đảm bảo mục tiêu 

này, IMO đã ban hành nhiều Quy tắc, hướng dẫn hỗ trợ nhiều tiêu chuẩn về quản lý an toàn, 

khai thác an toàn và bảo dưỡng tàu biển. Nhiều trang thiết bị và chương trình huấn luyện đối 

với thuyền viên đã được phát triển và áp dụng phù hợp với các yêu cầu của Công ước 

STCW78/2010 và các quy tắc quan trọng khác. 

Ngoài ra, các Công ty vận tải biển cũng áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng và hệ 

thống quản lý an toàn phù hợp với các quy định của Bộ luật Quản lý An toàn quốc tế (ISM 

Code) và các tiêu chuẩn khác có liên quan. 

Tất cả những nỗ lực này nhằm đạt được các mục tiêu về an toàn trên biển. Tuy nhiên, 

số liệu thống kê về tai nạn hàng hải, đặc biệt trong thời gian gần đây đã chỉ ra một thực tế 

rằng, an toàn là một trong những vấn đề phức tạp đối với các chủ tàu, người quản lý tàu và 

khai thác tàu. 

Câu hỏi đặt ra là: làm thế nào để các thuyền viên luôn luôn ghi nhớ và tuân thủ các 

quy tắc an toàn trên biển? 

Là người tham gia vào quá trình đào tạo, huấn luyện hàng hải và làm việc trên biển 

trong nhiều năm, tác giả hiểu được vai trò quan trọng của đào tạo và huấn luyện, đặc biệt là 

đào tạo và huấn luyện trên biển để đảm bảo an toàn cho thuyền viên. 

Đào tạo và huấn luyện trên biển là rất quan trọng và cần thiết, nhưng trong thực tế, 

vấn đề này đã không được quan tâm đầy đủ. 

Vì vậy, trong bài viết này tác giả trình bày các quan điểm của mình về vai trò quan 

trọng của công tác đào tạo và huấn luyện trên tàu; Trách nhiệm của chủ tàu, người quản lý 

tàu, người khai thác tàu và Thuyền trưởng về đào tạo và huấn luyện an toàn trên biển để 

ngăn ngừa tai nạn lao động và đảm bảo sự an toàn cho thuyền viên trên tàu. 

Từ khóa: Đào tạo, huấn luyện, an toàn, tai nạn, thuyền viên, STCW78/2010, SOLAS. 

Abstract 

Safety is always the most important goal in shipping. To ensure this goal, IMO has 

issued a number of rules, circulars supporting multiple standards on safety management, 

safety operation and maintenance of the ship. Many training equipment and training 

programs for seafarers have been developed and applied in accordance with the 

requirements of the STCW78/2010 Convention and other important rules. 

In addition, shipping companies also apply the standards of Quality and Safety 

Management System in accordance with the provisions of the International Safety 

Management Code (ISM Code) and other relevant standards. 

All these efforts are aiming to achieve the objectives on safety at sea. However, the 

statistics on marine accidents, especially accidents in the recent period has shown the fact 

that, safety is one of the problematic for the ship owners, ship managers and ship operators. 

The question is: how do seafarers always remember and follow the safety rules at sea? 
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Being involved in maritime education, training and working at sea for many years, 

the author understands the important roles of education and training, especially the 

education and training at sea to ensure the safety for seafarers. 

Education and training at sea is very important and necessary, but in fact, this matter 

has not received adequate attention. 

Therefore, this paper presents the point of views on the importance roles of education 

and  training on board; The responsibility of ship owners, ship managers, ship operators and 

captains on the safety education  and training at sea to prevent labour accidents and ensure 

the safety for seafarers on board. 

Keywords: Education, training, safety, accident, seafarers, STCW78/2010, SOLAS. 

 

1. Tổng quan về tình hình tai nạn hàng hải giai đoạn 2011 - 2015 

An toàn luôn là vấn đề được quan tâm hàng đầu trong lĩnh vực Vận tải biển. An toàn 

cùng với sự thành công về kinh doanh sẽ quyết định sự phát triển bền vững của chủ tàu cũng 

như toàn bộ Ngành Vận tải đường biển thế giới. 

Trong nhiều năm qua, IMO đã không ngừng đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao khả 

năng đảm bảo an toàn trong hoạt động hàng hải. Nhiều bộ luật, quy tắc, hướng dẫn thực hiện 

đã được ban hành cho mục tiêu đảm bảo an toàn đó.  

Về mặt các chủ tàu, do những đòi hỏi ngày càng tăng của các điều ước quốc tế, cũng 

như các tiêu chuẩn của quốc gia mang cờ mà chủ tàu phải tuân thủ, nên họ cũng đã quan tâm 

một cách thực chất hơn đến các tiêu chuẩn an toàn áp dụng cho tàu và thuyền viên. Khảo sát  

cho thấy, hầu hết các chủ tàu có uy tín đều đã quan tâm đầu tư nhiều cho công tác đào tạo 

huấn luyện, bao gồm đầu tư trang thiết bị, cơ sở đào tạo huấn luyện cũng như chương trình, 

phần mềm đào tạo huấn luyện.  

Tuy nhiên, các tai nạn hàng hải và tai nạn lao động nghiêm trọng vẫn xảy ra, đôi khi 

do những lỗi rất sơ đẳng của thuyền viên trên tàu. Những lỗi này thực tế là hoàn toàn có thể 

tránh được nếu thuyền viên nắm chắc các nguyên tắc an toàn. 

Tai nạn hàng hải xảy ra với nhiều mức độ, rất đa dạng, tuy nhiên với bài viết này tác 

giả tập trung vào vấn đề tai nạn lao động đối với thuyền viên và quan điểm của mình để giảm 

thiểu tình trạng này thông qua biện pháp nâng cao hiệu quả của công tác đào tạo trên tàu. 

Các báo cáo điều tra về tai nạn hàng hải của Ban An toàn Giao thông Vận tải Nhật 

Bản trong các năm từ 2008 đến cuối năm 2014 cho thấy, rất nhiều tai nạn hàng hải xảy ra 

trong đó tai nạn lao động chiếm một con số đáng kể, gây hậu quả thương tật và chết người 

đối với cả thuyền viên và công nhân làm việc trong cảng [2]. 

Theo báo cáo điều tra tai nạn của Chi nhánh Điều tra tai nạn hàng hải của Anh đã chỉ 

ra rằng, từ tháng 5 năm 2014 đến tháng 12 năm 2015, cơ quan này đã tiến hành điều tra 33 vụ 

tai nạn hàng hải tại vùng nước của Anh, trong đó hầu hết gây thương tật và chết người cho cả 

thuyền viên và công nhân làm việc trong cảng [3]. 

Báo cáo của Ủy ban An toàn Hàng hải Châu Âu  năm 2015 về tai nạn và sự cố hàng 

hải (European Maritime Safety Agency - EMSA: Annual overview of marine casualties and 

incidents - 2015) đối với các quốc gia thành viên thuộc cộng đồng Châu Âu cho thấy, trong 

năm 2014 đã xảy ra 3025 vụ tai nạn, trong đó có 99 vụ là tai nạn rất nghiêm trọng; liên quan 

đến 3399 tàu, trong đó 51 tàu bị tổn thất toàn bộ; làm 1075 người bị thương, trong đó tổn thất 

về sinh mạng lên đến 136 người. 

Thống kê cũng cho thấy một thực tế đáng lưu ý là số lượng tai nạn hàng hải đã tăng liên 

tục kể từ năm 2011 đến năm 2014 (năm 2011: 1271 vụ, năm 2012: 2117 vụ, năm 2013: 2767 vụ, 

năm 2014: 3025 vụ và ước tính trong năm 2015 xảy ra khoảng 3500 đến 4000 vụ tai nạn) [4]. 
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Hình 1. Thống kê tai nạn 

 từ năm 2011 đến năm 2014 

Hình 2. Số lượng tai nạn và sự cố hàng hải báo 

cáo trong giai đoạn 2011 - 2014 

(EMSA: Annual overview of marine casualties and incidents - 2015) 

 

2. Khảo sát đánh giá nguyên nhân xảy ra tai nạn lao động liên quan đến thuyền viên 

2.1. Khảo sát thông qua các báo cáo, phân tích tai nạn của chủ tàu 

Khảo sát đối với các Công ty quản lý thuyền viên và các chủ tàu Việt Nam cũng như 

Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc thông qua các báo cáo, phân tích tai nạn cho thấy, tình trạng mất 

an toàn lao động trong hoạt động hàng hải kể từ đầu năm 2015 đến nay đang còn khá nghiêm 

trọng [6]. 

Câu hỏi đặt ra là tại sao tai nạn lao động xảy ra đối với thuyền viên vẫn nhiều như 

vậy? 

Dưới đây, tác giả xin được trình bày một số vụ việc rất điển hình về vấn đề mất an 

toàn hàng hải và an toàn lao động, có tính chất lặp đi lặp lại nhiều lần. Đây là những vụ tai 

nạn đã được thống kê trong các báo cáo hàng năm của các chủ tàu quốc tế và các công ty 

quản lý thuyền viên của Việt Nam: 

- Một công ty quản lý thuyền viên tại Việt Nam đã có một thuyền viên làm việc trên 

tàu Việt Nam bị tai nạn lao động do bị kẹp ngón tay vào puly và dây cua roa của mô tơ máy 

nén kho lạnh thực phẩm, dẫn đến đứt một đốt ngón tay trỏ. Nguyên nhân là sau khi sửa chữa 

xong, khi lắp dây cua roa, do thấy mô tơ máy nén chưa chạy nên đã bất cẩn dùng tay kéo mồi 

dây cua roa. Mô tơ chạy và dây cua roa quấn quá nhanh, lôi ngón tay của thuyền viên kẹt vào 

puly, dẫn đến tai nạn. Một năm sau, cũng công ty thuyền viên này, một thuyền viên khác đi 

trên một con tàu khác của chủ tàu Nhật Bản cũng bị tai nạn tương tự khi sửa chữa mô tơ máy 

nén kho lạnh thực phẩm và cũng bị mất một đốt ngón tay trỏ. Nguyên nhân tai nạn do thuyền 

viên mô tả lại cũng giống như trường hợp ban đầu; 

- Năm 2014, đã xảy ra một tai nạn rất đáng tiếc đối với một thủy thủ Việt Nam làm 

việc trên tàu của chủ tàu Hàn Quốc. Thủy thủ này mở lỗ lên xuống hầm hàng để kiểm tra theo 

lệnh của Đại phó trong lúc đang bơm nước dằn vào hầm hàng. Nắp đậy của lỗ lên xuống hầm 

hàng bị nén dưới áp suất cao đã bật mạnh ra và đập vào đầu thuyền viên này, làm anh ta ngã 

xuống sàn tàu, sau đó tử vong. Tai nạn xảy ra đối với thuyền viên vừa mới xuống nhập tàu, 

thuyền viên này chưa được huấn luyện làm quen tàu, chưa được chỉ dẫn chu đáo về an toàn; 

- Gần đây, trong đội tàu biển của Việt Nam và quốc tế có thuyền viên Việt Nam xảy 

ra nhiều tai nạn lao động làm chết người mà nguyên nhân là do bất cẩn trong lúc kiểm tra 

hàng hóa, mở nắp hầm hàng, vệ sinh hầm hàng dẫn đến rơi xuống hầm hàng; 

- Nửa đầu năm 2015, 03 Sỹ quan, thuyền viên Việt Nam bị ngộ độc khí và tử vong khi 

xuống kiểm tra hầm hàng của một tàu mang cờ Cyprus khi đang hoạt động trên vùng biển 

Malaysia. Do tình huống tương đối khẩn cấp là phát hiện có nước vào hầm hàng, họ đã vào 

kiểm tra trong hầm hàng được đóng kín nhưng lại không có các biện pháp an toàn phù hợp 
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như: kiểm tra hàm lượng ô xy, khí độc, thông gió,… trước khi vào làm việc trong không gian 

hầm hàng đang đóng kín. Hậu quả là cả 03 Sỹ quan, thuyền viên đều tử vong; 

- Một trong những tai nạn lao động điển hình và hay lặp lại ở nhiều đội tàu cả ở Việt 

Nam và quốc tế là các tai nạn xảy ra trong lúc bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống tời neo, tời làm 

dây. Những tai nạn trong trường hợp này thường gây hậu quả nghiêm trọng, gây thương tích 

nặng và thậm chí đe dọa đến tính mạng thuyền viên; 

- Các cảnh báo về tai nạn lao động của một chủ tàu lớn Nhật Bản cho thấy kể từ đầu 

năm 2015 đến nay đã xảy ra nhiều tai nạn bỏng do một số nguyên nhân khác nhau.   

Trường hợp điển hình thứ nhất: một Sỹ quan điện bị bỏng do điện giật khi làm việc 

một mình với nguồn điện áp cao (3.300 V) tại bảng điện của chân vịt mũi. Nguyên nhân được 

chỉ ra là Sỹ quan điện này không có đủ kiến thức và kinh nghiệm làm việc với điện áp cao; 

Cả Sỹ quan điện và Máy trưởng không tuân thủ quy trình an toàn của Công ty; Không có 

thiết bị liên lạc hiệu quả khi làm việc và không có trang bị dụng cụ cách điện phù hợp. 

Trường hợp điển hình thứ hai: xảy ra hai trường hợp bỏng do dầu nhiệt độ cao phụt 

vào mặt và tay trong quá trình vệ sinh ống thủy của đồng hồ đo dầu trong Settling Tank. 

Trong đó một trường hợp tai nạn gây bỏng độ 2, trường hợp kia gây bỏng ở mặt độ 2, bỏng 

tay độ 3 [8]. 

7. Đối với thuyền viên tàu đánh cá, những trường hợp tai nạn xảy ra chết người do rơi 

xuống biển là khá phổ biến và chưa có chiều hướng giảm. 

8. Cuối năm 2015 một tai nạn nghiêm trọng trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa máy 

chính đã làm đứt cánh tay của thuyền viên Việt Nam làm việc trên tàu của chủ tàu Nhật Bản, 

một lỗi bất cẩn rất đáng tiếc. 

Trong hầu hết các trường hợp tai nạn kể trên, ngoài một số nguyên nhân do bất cẩn, 

còn lại các nguyên nhân cơ bản đều được chỉ ra rằng do không nắm vững, coi nhẹ hoặc 

không tuân thủ các quy trình làm việc an toàn trên tàu hoặc không có sự phân công, phối hợp 

và không có sự liên lạc tốt giữa người có trách nhiệm giám sát, người trợ giúp với người trực 

tiếp thực hiện tại hiện trường. Những sai sót, bất cẩn của thuyền viên như kể trên thường gây 

ra hậu quả tai nạn lao động, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng của họ [6, 8]. 

2.2. Khảo sát đối với Sỹ quan thuyền viên tàu 

Để có thể trả lời câu hỏi là lý do tại sao tai nạn hàng hải và tai nạn lao động vẫn xảy ra 

nhiều mặc dù đã xây dựng và áp dụng rất nhiều tiêu chuẩn an toàn cả về đào tạo huấn luyện 

và quy trình kỹ thuật, chúng tôi đã tiến hành phỏng vấn nhiều Sỹ quan, thuyền viên đã thực 

hiện hợp đồng thuyền viên với các chủ tàu của Việt Nam và chủ tàu nước ngoài (Nhật Bản, 

Đài Loan, Hàn Quốc) trong nhiều năm để tìm hiểu về thực tế công tác đào tạo và huấn luyện 

trên tàu [8]. 

Kết quả phản hồi cho thấy: công tác đào tạo và huấn luyện trên biển, đặc biệt là công 

tác đào tạo nói chung đã không được quan tâm một cách thích đáng, thậm chí bị xem nhẹ. 

Thông qua trao đổi phỏng vấn với các Sỹ quan đi làm trên đội tàu Việt Nam và nước 

ngoài, có nhiều Sỹ quan thuyền viên trả lời là họ rất ít được đào tạo trên tàu mà chỉ thỉnh 

thoảng tham gia huấn luyện, thực tập. 

Ngay cả đối với nhiều hãng tàu lớn có uy tín của nước ngoài như MOL hoặc NYK,… 

cũng xảy ra nhiều trường hợp, Thuyền trưởng không quan tâm nhiều đến công tác đào tạo, huấn 

luyện thuyền viên trên tàu. Nhiều Sỹ quan khi hoàn thành hợp đồng trở về đã không có báo cáo 

về việc đã hoàn thành chương trình đào tạo, huấn luyện trên tàu bằng máy tính (CBT) [8]. 

Khi sự cố, tai nạn hàng hải xảy ra, các chủ tàu luôn gửi các thông tin về vụ việc đã 

qua phân tích nguyên nhân, chỉ ra biện pháp phòng tránh cho tàu theo quy định của Hệ thống 

quản lý an toàn chất lượng. Tuy nhiên, việc phổ biến, phân tích và tổng kết rút kinh nghiệm 
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một cách đầy đủ các thông tin này đến mọi thuyền viên trên tàu lại không được nhiều Thuyền 

trưởng quan tâm đúng mức, mặc dù đây là việc làm bắt buộc và quan trọng [8]. 

Do vậy, những thông tin rất quan trọng với mục đích là để phổ biến, phân tích cho thuyền 

viên học tập, ghi nhớ, rút kinh nghiệm, tránh mắc phải những sai lầm tương tự lại không đạt được 

hiệu quả như mong muốn, không phát huy được tác dụng về đào tạo thuyền viên trên tàu. 

Tác giả cũng đã tiến hành phỏng vấn nhiều Thuyền trưởng về vấn đề đào tạo, huấn 

luyện trên tàu, thì nhận được trả lời từ các Thuyền trưởng rằng: do kế hoạch chạy tàu cũng 

như công tác quản lý trên tàu quá bận rộn nên không thể quan tâm hết được công tác đào tạo, 

huấn luyện thuyền viên trên tàu, hoặc đã giao cho Sỹ quan dưới quyền thực hiện, tuy nhiên 

Thuyền trưởng lại không kiểm soát được tính thực chất của công việc [8]. 

Cũng có một số Thuyền trưởng khác lại có suy nghĩ rằng đào tạo, huấn luyện là trách 

nhiệm của chủ tàu, của công ty quản lý thuyền viên còn mình chỉ làm nhiệm vụ chuyên môn. 

Có thể khẳng định rằng, bản thân thuyền viên không tự hình thành cho mình một ý 

thức làm việc an toàn. Họ cần phải được đào tạo, huấn luyện một cách đầy đủ, thường xuyên 

từ Nhà trường, các Trung tâm huấn luyện, đến chủ tàu và công ty quản lý thuyền viên trước 

khi xuống tàu và đặc biệt là khi đang làm việc trên tàu [8]. 

3. Tầm quan trọng của công tác đào tạo huấn luyện trên biển đối với đảm bảo an toàn 

cho thuyền viên 

Từ những kết quả khảo sát, các ví dụ minh chứng được trình bày ở trên, có thể nhận 

thấy rằng, vấn đề đảm bảo an toàn trên biển phụ thuộc rất lớn vào các khâu sau đây: 

- IMO và các quốc gia thành viên cần xây dựng và ban hành đầy đủ hệ thống văn bản 

pháp luật hàng hải quốc tế và quốc gia liên quan đến an toàn; 

- Các cơ sở đào tạo, huấn luyện của quốc gia triển khai các chương trình đào tạo, huấn 

luyện đối với người đi biển theo những tiêu chuẩn đã được chấp nhận rộng rãi; 

- Các chủ tàu, công ty quản lý thuyền viên triển khai áp dụng hệ thống văn bản pháp 

luật hàng hải quốc gia và quốc tế về an toàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình 

bằng cách cụ thể hóa trong Hệ thống quản lý an toàn chất lượng của công ty; 

- Sự tuân thủ và làm theo của thuyền viên dưới tàu để đảm bảo mục tiêu an toàn trong 

Hệ thống quản lý an toàn chất lượng của chủ tàu. 

Trong các khâu nêu trên, tác giả cho rằng khâu tuân thủ và làm theo của thuyền viên 

dưới tàu là khâu yếu. Chủ tàu, người quản lý tàu, người khai thác tàu phải đặc biệt quan tâm 

đến vấn đề này với mục tiêu cao nhất là đảm bảo được sự tuân thủ của thuyền viên trên tàu 

đối với việc thực hiện các tiêu chuẩn an toàn. Do vậy, vai trò của đào tạo huấn luyện tại khâu 

này là đặc biệt quan trọng đối với việc bảo đảm an toàn cho thuyền viên. 

Trên thực tế, thuyền viên đã được đào tạo huấn luyện một cách cơ bản trên bờ trước 

khi nhập tàu, Tuy nhiên, khi đã làm việc trên tàu, do sức ép về công việc khá lớn, môi trường 

làm việc trên biển khó khăn, họ dễ dàng bỏ qua thậm chí quên những yêu cầu về quy trình 

đảm bảo an toàn khi làm việc.  

Chính vì vậy, thuyền viên cần phải được tiếp tục đào tạo huấn luyện một cách sát sao, 

thường xuyên để có thể luôn ghi nhớ và tạo thành thói quen và ý thức làm việc an toàn, như vậy 

sẽ giảm được tai nạn lao động. Đây là trách nhiệm rất lớn của Thuyền trưởng và là một trong 

những nhiệm vụ đặc biệt trong tổng thể nghiệp vụ quản lý an toàn nguồn nhân lực trên tàu. 

Để đảm bảo được vấn đề này, Thuyền trưởng cần phải lập kế hoạch thực hiện nhiệm 

vụ đào tạo huấn luyện một cách thường xuyên, trong đó ưu tiên đến các công việc đặc biệt 

hoặc các hoạt động then chốt của tàu. Đây chính là quan điểm của tác giả về vấn đề đào tạo 

huấn luyện trên biển để phòng tránh tai nạn, đặc biệt là tai nạn lao động cho thuyền viên. 

Công tác đào tạo huấn luyện trên tàu bao gồm các vấn đề chủ yếu là: 
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- Đào tạo, huấn luyện trên tàu theo quy định của các Công ước quốc tế như: SOLAS, 

MARPOL,… Đây là các loại đào tạo huấn luyện về cứu sinh, cứu hỏa, máy lái sự cố và 

chống ô nhiễm dầu tràn, chống cướp biển,… 

- Đào tạo, huấn luyện trên tàu theo quy định của Bộ luật Quản lý An toàn Quốc tế 

(ISM) và Hệ thống Quản lý An toàn chất lượng của công ty: đây là loại đào tạo huấn luyện đã 

được ấn dịnh trong hệ thống quản lý an toàn chất lượng phù hợp với đặc điểm riêng của đội 

tàu và chiến lược khai thác, kinh doanh tàu của chủ tàu; 

- Đào tạo, huấn luyện cho một số loại công việc cụ thể và một số hoạt động then chốt 

trên tàu để đảm bảo an toàn trong công việc và ngăn ngừa sự cố và tai nạn lao động cho 

thuyền viên: trên từng con tàu, tùy vào hoàn cảnh cụ thể sẽ có một số loại công việc đòi hỏi 

những yêu cầu đặc biệt hoặc có những hoạt động được ấn định là then chốt đòi hỏi phải tuân 

thủ nghiêm ngặt những yêu cầu về công tác chuẩn bị, phối hợp nhóm, thông thạo các quy 

trình,... Đối với loại công việc này, đào tạo huấn luyện lại càng trở nên cần thiết hơn bao giờ 

hết; 

- Họp an toàn trước khi thực hiện một công việc cụ thể, đặc biệt là đối với những 

công việc cần chuẩn bị tốt các kỹ năng, làm việc nhóm và an toàn: trên tàu biển, có những 

công việc có thể gây nguy hiểm cho thuyền viên khi thực hiện trong những điều kiện khác 

nhau như làm việc trong không gian kín, trên cao, ngoài mạn tàu, tiếp xúc với điện, nhiệt độ 

cao, nơi làm việc khó khăn hoặc với các thiết bị phức tạp,... Ngoài ra có những công việc đòi 

hỏi phải có sự phối hợp nhóm chặt chẽ, đòi hỏi kỹ năng làm việc tốt, điều kiện thông tin liên 

lạc tốt và cần giám sát kỹ lưỡng,… 

Do vậy, khi tiến hành những công việc này, người chỉ huy cần họp thuyền viên trước 

khi tiến hành, giải thích cặn kẽ cho thuyền viên nội dung công việc, công tác chuẩn bị, các 

quy định an toàn, phân công nhiệm vụ từng người, trang thiết bị thông tin liên lạc, vấn đề 

phối hợp nhóm và kỹ năng làm việc cần có. Nếu thực hiện tốt vấn đề này, các nguy cơ gây 

mất an toàn lao động sẽ được giảm thiểu. 

Như vậy, tầm quan trọng của công tác đào tạo huấn luyện trên tàu đối với việc đảm 

bảo an toàn cho thuyền viên là rất rõ ràng. Việc đào tạo, huấn luyện trên biển có ảnh hưởng 

rất lớn đến ý thức, thói quen, kỹ năng làm việc của thuyền viên vì đào tạo, huấn luyện trên 

tàu được thực hiện trong điều kiện cụ thể, trên con tàu mà thuyền viên đang làm việc và hiệu 

quả cao. 

4. Kết luận 

Bài viết đã phân tích và làm rõ tầm quan trọng của công tác đào tạo, huấn luyện đối 

với việc bảo đảm an toàn hàng hải và an toàn lao động trên biển, trong đó nhấn mạnh đến vai 

trò của công tác đào tạo huấn luyện trên biển. Đào tạo huấn luyện trên biển là khâu cuối cùng 

của quá trình đào tạo, huấn luyện cho thuyền viên và cũng là khâu quyết định hiệu quả của 

công tác đào tạo, huấn luyện đối với an toàn trên biển. Do vậy các chủ tàu, người quản lý tàu, 

người khai thác tàu cần phải có giải pháp để kiểm soát được và đảm bảo được rằng Thuyền 

trưởng của mình thực hiện nghiêm túc và thực chất công tác đào tạo huấn luyện an toàn cho 

thuyền viên trên tàu, tuân theo các tiêu chuẩn an toàn đã được chấp nhận rộng rãi. 

Thông qua bài viết, tác giả muốn nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của công tác 

đào tạo, huấn luyện trên biển đối với việc nâng cao nhận thức về an toàn của người đi biển, 

củng cố kỷ luật lao động và kỹ năng làm việc, do đó giảm thiểu tai nạn hàng hải và cũng như 

tai nạn lao động cho người đi biển. 

Sự cố, tai nạn có thể xảy ra ở bất kỳ quá trình sản xuất nào, mà phần lớn là do lỗi chủ 

quan của con người trong quá trình sản xuất ấy. Tuy nhiên, chúng ta hoàn toàn có thể làm 

giảm thiểu sự cố, tai nạn hàng hải, tai nạn lao động thông qua quá trình đào tạo, huấn luyện 

một cách thường xuyên, bằng các cách thức phù hợp và có tính thực tiễn cao cả ở trên bờ và 
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dưới tàu. Thực hiện tốt công tác đào tạo, huấn luyện mà đặc biệt là đào tạo, huấn luyện trên 

biển sẽ góp phần hình thành ý thức làm việc an toàn cho thuyền viên cũng như sự thành thạo 

về kỹ năng nghề nghiệp và kết quả là sẽ làm giảm thiểu sự cố, tai nạn trên biển, nâng cao an 

toàn hàng hải. 
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Tính toán mô phỏng và đề xuất giải pháp giảm thiểu hiện tượng xâm thực 

tại mép thoát bánh lái tàu thủy 
Calculation, simulation and proposing the solution to reduce the cavitation area on the edge 

of ship rudder 
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Tóm tắt 

 Xâm thực bánh lái tàu thủy xuất hiện khi vùng áp suất chất lỏng bao quanh bánh lái 

nhỏ hơn áp suất hơi bão hòa (đối với nước ở 280C là 3540 N/m2). Hiện tượng này xuất hiện 

khi thay đổi thường xuyên chế độ điều động tàu, khi tốc độ tàu lớn,... và phụ thuộc chặt chẽ 

vào góc bẻ lái, tốc độ dòng chảy sau chân vịt tàu thủy. 

 Trên cơ sở thuật toán để tính toán mô phỏng vùng xâm thực trong bài toán dòng chảy 

bao quanh bánh lái tàu thủy, bài báo quan tâm hiện tượng xâm thực tại mép thoát của bánh 

lái tàu thủy, từ đó đề xuất giải pháp giảm thiểu hiện tượng này.  

 Từ khóa: Xâm thực, khu vực xâm thực, bánh lái tàu thủy, góc bẻ lái. 

Abstract 

  Ship rudder cavitation appeared in case of liquid pressure area surround the rudder, 

that is smaller than saturation vapor pressure (for water at 28oC is 3540 N/m2). This cavitation 

problem occurs when frequently changes maneuvering mode, high speed of vessels,... and 

closely dependent on the steering angle, speed of the current after propeller of vessel. 

  Based on the algorithm for calculation and simulation the cavitation area used in 

case of current surround of ship rudder, this paper focuses on the cavitation area on the edge 

of ship rudder, then gives the solution to reduce this problem. 

Keywords: Cavitation, cavitation area, rudder of vessel, steering angle. 

 

1. Đặt vấn đề 

  Khi tàu hành trình trong luồng, thuyền trưởng hay hoa tiêu thường xuyên thay đổi tốc 

độ tàu, để điều động tàu trên tuyến luồng. Tùy từng giai đoạn điều động tàu có thể xuất hiện 

xâm thực, ngoài ra xâm thực có nhiều loại với các đặc điểm khác nhau. Trong bài báo “Mô 

phỏng số xâm thực cục bộ trên bánh lái tàu thủy” [1, 2], nhóm tác giả đã chỉ ra hai loại xâm 

thực, xuất hiện nhiều trên bánh lái tàu thủy là xâm thực cục bộ và xâm thực tại mép thoát.  

  Với xâm thực cục bộ xuất phát từ mép ngoài vào bánh lái tàu thủy và đóng kín vùng 

túi hơi trên lưng bánh lái. Đây là loại xâm thực có tính bất ổn định lớn và gây ảnh hưởng xấu 

tới lực bẻ lái. Đối với xâm thực tại mép thoát, xuất hiện do dòng chảy ở mặt bụng giao nhau 

với mặt lưng tạo lên vùng xoáy có tốc độ cao, dẫn tới áp suất giảm mạnh. Từ đó nhận thấy 

rằng, xâm thực tại mép thoát là thường xuyên và xuất hiện rất nhiều. Trong phạm vi bài báo, 

nhóm tác giả đưa ra cơ sở thuật toán để mô phỏng vùng xâm thực tại mép thoát cũng như đề 

xuất để giảm thiểu hiện tượng này (hình 1). 

 2. Mô hình nghiên cứu và cơ sở toán học 

 2.1. Mô hình nghiên cứu 

 Xét dòng chảy bao quanh profil bánh lái như hình 1: 

Từ hình 1 nhận xét rằng: vùng giao nhau của hai dòng chảy, sẽ tạo thành vùng xoáy 

có tốc độ tăng nhanh và áp suất giảm sâu. Đây chính là nguyên nhân tạo ra vùng xâm thực tại 

mép thoát của bánh lái. 
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Trong phạm vi bài báo này, nhóm tác giả lấy số liệu bánh lái tàu thủy và các thông số 

điều động tàu theo hồ sơ M/V TAN CANG FOUNDATION [3]. 

 
Hình 1. Mô hình nghiên cứu 

2.2. Cơ sở toán học 

  Thuật toán sử dụng ở đây theo mô hình “Mixture” mà nhiều tác giả và nhà khoa học 

đã giới thiệu đặc biệt trong phân mềm Ansys - Fluent [4, 5]. 

  Nội dung chính của phương pháp được thể hiện như sau: 

- Rời rạc không gian tính toán bằng cách chia lưới; 

- Giải các phương trình vi phân chủ đạo như phương trình Navier - Stokes, động 

lượng, liên tục và phương trình năng lượng để xác định các đại lượng cơ bản; 

- Đưa vào phương trình chuyển pha để xác định tỷ lệ khối lượng pha hơi fvap: 

                 . . . .
j

vap

vap vap vap e c

j j j

f
f f u R R

t x x x
  

   
    

     

                    (1) 

Trong đó: Re, Rc - phụ thuộc vào giá trị của áp suất tĩnh p và áp suất hơi bão hòa pvap: 

- Nếu p < pvap:   
 

2
1

3

vapch
e e l vap vap

l

p pv
R C f 

 


 

        (2) 

- Nếu p > pvap:   2

3

vapch
c c l l vap

l

p pv
R C f 

 




                          (3) 

Trong đó: vch - vận tốc đặc trưng; Ce, Cc - các hằng số thực nghiệm (lấy Ce = 0.02; Cc = 0,01).  

  Khi dòng chảy bao quanh bánh lái, để chuyển đổi năng lượng thành lực bẻ lái, có một 

số chế độ điều động tàu (phụ thuộc vào góc bẻ lái hay tốc độ dòng chảy sau chân vịt), làm 

bánh lái tàu thủy xuất hiện “xâm thực”. 

 

  

Hình 2. Lựa chọn “model” tính toán 



THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY 2016 

 

 

HỘI NGHỊ QUỐC TẾ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI 2016                                         10 

  Dựa theo thuật toán trên, hoàn toàn xác định được vận tốc, áp suất tại mọi điểm trong 

không gian tính toán. Những vùng có áp suất chất lỏng nhỏ hơn bằng 3540 N/m2, thì tại đó 

pha nước được chuyển thành pha hơi (vùng xâm thực). Dưới đây là một số cửa sổ chính để 

thể hiện qui trình nghiên cứu. 

  Trên hình 2 chỉ rõ “model” sử dụng là “mixture” và k-ε, các hằng số khác được dựa 

theo các nghiên cứu tương tự. 

 

 
Hình 3. Cửa sổ thể hiện đặc tính chuyển pha 

 

 Hình 3 cho biết việc chuyển pha được đặt từ pha 1 (pha nước) sang pha 2 (pha hơi) 

với áp suất hơi bão hòa cho trước, ở đây lựa chọn là 3540 N/m2 tại 280C. 

3. Phân tích kết quả 

3.1. Một số kết quả chính 

 Mô hình bài toán được xây dựng bằng phần mềm Solidwork, chia lưới và đặt đặc tính 

bằng phần mềm Workbench trước khi xuất sang file.msh để tính toán cùng phần mềm Fluent 

-Ansys. 

  

 
Hình 4. Thể hiện kết quả chia lưới cho mô hình bài toán 
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 Điều kiện đầu vào được lựa chọn là tốc độ dòng chảy bao quanh bánh lái V = 7,5 m/s; 

góc bẻ lái α = 300. Khi đó, nhận được một số kết quả minh chứng việc xuất hiện vùng xâm 

thực bánh lái tàu thủy tại mép thoát như sau: 

 

 
Hình 5. Kết quả tính toán mô phỏng phân bố % pha hơi trên profil bánh lái tàu thủy 

 

 Trên hình 5 cho thấy, vùng phần trăm pha hơi có giá trị lớn tại hai vị trí: một là xuất 

hiện tại mép vào của profil, đây là loại xâm thực cục bộ đã được nhóm tác giả nghiên cứu và 

công bố [1]; hai là tại mép thoát của profil, do hiện tượng giao nhau của hai dòng chảy từ hai 

phía của profil có cường độ và phương chiều khác nhau. Tại đây tốc độ tăng nhanh và áp suất 

giảm gây ra vùng nhiễu loạn kèm theo túi hơi xâm thực. Để thể hiện rõ hơn ta xét phân bố áp 

suất và hệ số áp suất tương ứng. 

 

 
Hình 6. Kết quả tính toán mô phỏng phân bố áp suất tĩnh trên profil bánh lái tàu thủy 

  

Phân tích kết quả tính toán mô phỏng từ hình 6 và hình 7, nhận xét rằng: vùng nhiễu 

loạn tại mép thoát profil có áp suất tĩnh giảm sâu và phân bố lệch về phía lưng (tương ứng 

phía trên profil) do áp suất phía bụng lớn hơn (tương ứng phía dưới profil) cho nên dòng chảy 

ngang gây nhiễu động sẽ lệch về phía lưng. 
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Hình 7. Kết quả tính toán mô phỏng hệ số áp suất trên profil bánh lái tàu thủy 

 

 Phân tích kết quả tính toán mô phỏng từ  hình 6 và hình 7, nhận xét rằng: vùng nhiễu 

loạn tại mép thoát profil có áp suất tĩnh giảm sâu và phân bố lệch về phía lưng (tương ứng 

phía trên profil) do áp suất phía bụng lớn hơn (tương ứng phía dưới profil) cho nên dòng chảy 

ngang gây nhiễu động sẽ lệch về phía lưng. 

3.2. Đề xuất giải pháp giảm thiểu hiện tượng này 

 Hiện tượng xâm thực tại mép thoát có nguyên nhân do giao nhau của hai dòng chảy, 

từ hai phía của bánh lái có cường độ, phương chiều khác nhau. Tại vùng giao nhau này, tốc 

độ tăng đột ngột dẫn tới áp suất giảm sâu, tạo ra vùng túi hơi xâm thực “xâm thực mép 

thoát”. Từ những năm 2000, tác giả Pyo và Suh [6] đã đưa ra mô hình bánh lái có đoạn uốn 

cong “flap” vùng mép thoát để hạn chế hiện tượng này. 

 
Hình 8. Mô hình bánh lái có đoạn uốn cong ở mép thoát 

  

Giải thích các dữ liệu trong hình 8: với Vs là vận tốc theo phương dọc trục sau chân 

vịt và bao quanh bánh lái tàu thủy, α là góc bẻ lái, Cbot là chiều dài dây cung, Xf là chiều dài 

dây cung tính tới điểm uốn, αflap góc uốn phía mép thoát, L là lực nâng, D là lực cản. 

Tuy nhiên, ứng với chế độ điều động của nhiều chủng loại tàu khác nhau thì Xf/Cbot 

và αflap phải được tính toán thiết kế cho phù hợp. Trong phạm vi bài báo này nhóm tác giả 

chưa định lượng cho loại tàu cụ thể nào, mà đưa ra phương pháp tính toán mô phỏng để thấy 

rõ ý nghĩa của giải pháp. 

Tính toán mô phỏng cho trường hợp Xf/Cbot = 0,75 và αflap = 100 so với trường hợp 

chưa uốn cong mép thoát tại cùng số liệu đầu vào nhận được.  
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Hình 9. Hệ số áp suất khi không uốn cong và khi có uốn cong tại mép thoát 

 

Từ kết quả nhận được theo hình 9, đã minh chứng tính hiệu quả khi uốn cong phần 

mép thoát, không những dập được xâm thực tại đây và còn tăng độ chênh áp suất giữa hai 

bên bánh lái tàu thủy. Tuy nhiên với chiều bẻ lái ngược lại, thì góc uốn αflap cũng được đảo 

chiểu cho phù hợp, điều này dẫn đến cần cơ cấu điều khiển góc uốn này. Trong trường hợp 

tàu đi thẳng, góc uốn được điều chỉnh về bằng không. 

4. Kết luận 

 Bài báo đã đưa ra kết quả tính toán mô phỏng vùng xâm thực tại mép thoát của bánh 

lái, phân tích được cơ sở khoa học hình thành vùng nhiễu loạn này. Từ đó đưa ra giải pháp 

tính toán đoạn uốn cong và góc uốn sao cho giảm thiểu hiện tượng xâm thực tại mép thoát 

bánh lái tàu thủy. 
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Đề xuất mô hình năng lực xử lý của Sỹ quan hàng hải Việt Nam trong  

tình huống tồn tại nguy cơ đâm va trên biển trong ca trực độc lập 
Proposals on handling competency model of Vietnamese deck officers in situation of existing risk 

of collision with another vessel in condition of single watch at sea 
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Nguyễn Kim Phương, Lê Quang Huy, Bùi Quang Khánh 

    Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, 

     maixuanhuong@vimaru.edu.vn 

 

Tóm tắt 

Ngày nay cùng với sư ̣phát triển chung của ngành Giao thông Vận tải, ngành Hàng 

hải Việt Nam cũng không ngừng phát triển tạo ra những đội tàu lớn hiện đại, khối lượng 

hàng hóa đảm nhận ngày càng nhiều. Sự phát triển đó làm cho mật độ giao thông trên biển 

và môi trường hàng hải khó khăn hơn, gây ra những tai nạn hàng hải trong đó có tai nạn 

đâm va mà nguyên nhân chủ yếu do yếu tố con người. Do vậy cần xây dựng một mô hình 

năng lực xử lý của Sỹ quan hàng hải Việt Nam trong các tình huống tồn tại nguy cơ đâm va 

trên biển. Mô hình đề xuất sẽ được áp dụng trong đào tạo và huấn luyện thuyền viên, góp 

phần nầng cao năng lực của Sỹ quan boong nhằm giảm thiểu tai nạn đâm va trên biển. 

Từ khóa: Mô hình năng lực xử lý, nguy cơ đâm va, Sỹ quan hàng hải Việt Nam, 

COLREG72. 

Abstract 

Nowadays, the maritime sector of Vietnam is constantly growing up in strength and 

big modern shipping fleet is built in the general developing trend of transportation. The 

volumes of cargo are transported by the Vietnam’s shiping fleet have been being increased. 

That boom makes the density of maritime traffic dense, difficulties of the maritime navigation, 

maritime accidents-collisions which are mainly caused by human factors. Therefore, it is 

necessary to build a handling competency model of deck officers in situations existing risk of 

collision at sea. The proposing model will be applied in education and training of seafarers 

for enhancing competency of deck officer in order to reduce accidents of collision at sea. 

Keywords: Handling competency model, risk of collision, Vietnamese deck officers, 

COLREG72. 

 

1. Đặt vấn đề 

Theo Quyết định số1517/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy 

hoạch phát triển vận tải biển Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến 2030, đến năm 

2020, khối lượng hàng hóa do đội tàu Việt Nam đảm nhận đạt khoảng khoảng từ 140 đến 153 

triệu tấn vào năm 2020; khoảng từ 237 đến 270 triệu tấn vào năm 2030; tổng trọng tải đội tàu 

đạt khoảng từ 6,8 đến 7,5 triệu tấn vào năm 2020 [1]. Để đáp ứng những yều cầu trên đặt ra, 

định hướng phát triển nguồn nhân lực vận tải biển đến năm 2020 đạt khoảng 42.000 Sỹ quan, 

thuyền viên; trong đó đào tạo mới khoảng 15.000 người, bao gồm 7.000 người bổ sung theo 

yêu cầu phát triển đội tàu và 8.000 người thay thế lực lượng hiện có; cơ cấu đào tạo khoảng 

6.000 Sỹ quan quản lý và khoảng 9.000 thuyền viên. Bên cạnh đó, việc đổi mới phương thức 

đào tạo, chương trình, tiêu chuẩn đào tạo và huấn luyện hàng hải, đặc biệt với công tác huấn 

luyện Sỹ quan, thuyền viên là vấn đề cấp thiết [1]. 

Để đạt được cơ cấu nhân lực, cần đội ngũ Sỹ quan có chất lượng đáp ứng tiêu chuẩn 

quốc tế. Do vậy thực trạng của đội ngũ Sỹ quan thuyền viên của Việt Nam hiện nay đang làm 
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việc trên các tàu cần được khảo sát và đánh giá. Đây là yếu tố con người đóng vai trò then 

chốt trong việc đảm bảo an toàn hàng hải.  

Trong những năm gần đây, mặc dù có nhiều biện pháp nâng cao an toàn hàng hải 

nhưng tại vùng biển Việt Nam các vụ tai nạn vẫn tiếp tục xảy ra như bảng thống kê dưới đây. 

Bảng 1. Thống kê các tai nạn hàng hải những năm gần đây [2] 

Năm Đâm va Va chạm Mắc cạn Chìm đắm Sự cố 

2012 16 vụ 05 vụ 03 vụ 04 vụ 06 vụ 

2013 14 vụ 04 vụ 02 vụ 04 vụ 06 vụ 

2014 12 vụ 01 vụ 02 vụ 03 vụ 0 

2015 09 vụ 04 vụ 07 vụ 02 vụ 01 vụ 

 

 
Hình 1. Các tai nạn hàng hải xảy ra tại  

vùng biển Việt Nam năm 2012 

 
Hình 2. Các tai nạn hàng hải xảy ra tại  

vùng biển Việt Nam năm 2013 

 

 
Hình 3. Các tai nạn hàng hải xảy ra tại  

vùng biển Việt Nam năm 2014 

 
Hình 4. Các tai nạn hàng hải xảy ra tại  

vùng biển Việt Nam năm 2015 

 

Nguyên nhân chính gây ra tai nạn hàng hải có thể kể đến [4]: 

- Trong những năm gần đây do tình hình khí tượng thủy văn ở khu vực miền Bắc 

phức tạp, nhiều sương mù nên đã dẫn đến một số vụ tai nạn đâm va nghiêm trọng xảy ra 

trong khu vực Hải Phòng, Quảng Ninh; 

- Sự phát triển mạnh mẽ của đội tàu, sức ép từ các chủ tàu và những người khai thác 

tàu làm cho thuyền viên được nghỉ ngơi ít hơn, công việc trên tàu nhiều hơn làm cho thuyền 

viên mệt mỏi trong ca trực, bên cạnh đó Sỹ quan, thuyền viên của tàu còn hạn chế về trình 

độ, thiếu kinh nghiệm, thiếu sự tuân thủ đầy đủ các quy định về hành hải như: cảnh giới, tốc 

độ an toàn, tác nghiệp tránh va trong luồng hẹp, đèn hiệu,…, thực hiện điều động tránh va 

chưa phù hợp dẫn đến tai nạn đâm va. 
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- Nhiều chủ tàu chưa làm tốt việc cung cấp cho tàu các tài liệu bắt buộc phải có theo 

quy định; chưa chú trọng đến việc trang bị đầy đủ các trang thiết bị an toàn hàng hải; một số 

chủ tàu đã bố trí thuyền bộ thực tế trên tàu không phù hợp với các chức danh theo quy định, 

có trường hợp dùng bằng cấp, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn của người khác để 

đăng ký, làm thủ tục rời cảng; 

- Mật độ giao thông hàng hải ngày càng tăng cao dẫn đến nguy cơ đâm va và khả 

năng xảy ra tai nạn ngày càng lớn. 

Để giảm thiểu những tai nạn hàng hải trên biển, trong đó những tai nạn hàng hải do 

đâm va tàu thuyền chiếm phần lớn cần có sự hợp tác chặn chẽ giữa người quản lý tàu, nơi 

quản lý thuyền viên, cơ sở đào tạo và huấn luyện, cơ quan quản lý nhà nước về chính quyền 

cảng. Có thể thấy những nguyên nhân gây ra tai nạn hàng hải, đặc biệt là tai nạn đâm va chủ 

yếu do lỗi của con người, nói cách khác là lỗi của Sỹ quan thuyền viên trong khi thực hiện 

những nhiệm vụ của mình trong ca trực. Do vậy, cần thiết phải tiến hành khảo sát năng lực 

của Sỹ quan thuyền viên, trên cơ sở đó đề xuất một mô hình năng lực xử lý của Sỹ quan hàng 

hải Việt Nam trong các tình huống tồn tại nguy cơ đâm va trên biển trong ca trực độc lập [4]. 

Mô hình có ý nghĩa thực tiễn trong công tác đào tạo, huấn luyện Sỹ quan hàng hải tại Việt 

Nam, đồng thời có thể ứng dụng trong thực tế dẫn tàu trên biển, góp phần giảm thiểu tai nạn 

đâm va. 

2. Đề xuất mô hình năng lực xử lý của Sỹ quan hàng hải Việt Nam trong các tình huống 

tồn tại nguy cơ đâm va trên biển trong ca trực độc lập [4] 

2.1. Khảo sát thực trạng năng lực xử lý của Sỹ quan hàng hải Việt Nam trong các tình 

huống tồn tại nguy cơ đâm va trên biển trong ca trực độc lập 

Để tiến hành khảo sát thực trạng năng lực xử lý của Sỹ quan hàng hải Việt Nam, cần 

phải thực hiện những công việc như sau: 

- Lựa chọn đối tượng khảo sát; 

- Tổ chức phân nhóm thực hiện các bài tập tình huống; 

- Thiết kế phiếu khảo sát năng lực của Sỹ quan; 

- Thu thập và thống kê kết quả khảo sát; 

- Nhận xét, đánh giá kết quả khảo sát làm cơ sở để thiết kế mô hình. 

2.2. Thiết kế mô hình năng lực xử lý của Sỹ quan hàng hải Việt Nam 

Thiết kế mô hình năng lực xử lý cho các Sỹ quan hàng hải Việt Nam trong các tình 

huống có nguy cơ đâm va theo các năng lực cơ bản sau: 

Năng lực đánh giá rủi ro trong tình huống tồn tại nguy cơ đâm va: 

- Kỹ năng đánh giá rủi ro trong tình huống tồn tại nguy cơ đâm va; 

- Những mối nguy hiểm dẫn đến nguy cơ đâm va; 

- Sự cần thiết phải đánh giá rủi ro đâm va; 

- Kết luận về việc đánh giá rủi ro trong tình huống tồn tại nguy cơ đâm va. 

Năng lực cảnh giới của các Sỹ quan hàng hải: 

- Sử dụng phương pháp cảnh giới từ điểm phát hiện mục tiêu đến khi biết mục 

tiêu di chuyển và ước tính tình huống sẽ xảy ra trong các trường hợp tồn tại nguy cơ 

đâm va tàu trên biển; 

- Ấn định thời gian sử dụng cho quan sát mục tiêu từ khi phát hiện mục tiêu cho 

đến khi biết được nó là mục tiêu di động và ước tính tình huống xảy ra trong trường 

hợp tồn tại nguy cơ đâm va trong tầm nhìn thấy bằng mắt thường và tầm nhìn xa hạn 

chế; 
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- Xác định khoảng thời gian giữa hai lần quan sát tàu mục tiêu trong tình huống 

tồn tại nguy cơ đâm va; 

- Ấn định số lần cần thiết đo hoặc quan sát các thông số đến mục tiêu trong tình 

huống tồn tại nguy cơ đâm va: 

Số lần cần thiết đo phương vị la bàn tới mục tiêu bằng mắt thường; 

Số lần cần thiết ước tính khoảng cách tới mục tiêu bằng mắt thường; 

Số lần cần thiết đo góc phía (góc nhìn mạn - aspect). 

 
Hình 5. Mô hình năng lực của Sỹ quan hàng hải Việt Nam trong tình huống tồn tại nguy cơ  

đâm va trên biển trong ca trực độc lập 

Số lần cần thiết đo góc cắt hướng; 

Số lần cần thiết quan sát mục tiêu trên hệ thống tự động nhận dạng tàu AIS; 

Số lần cần thiết quan sát mục tiêu trên hải đồ điện tử; 

Số lần cần thiết đo phương vị đến mục tiêu trên radar; 

Số lần cần thiết đo khoảng cách đến mục tiêu bằng radar; 

Số lần cần thiết quan sát CPA, TCPA trên Radar; 

Số lần cần thiết quan sát khoảng cách tàu mục tiều chạy cắt mũi tàu chủ BCR; 

Số lần cần thiết quan sát thời gian tàu mục tiêu chạy cắt mũi tàu chủ TBCR. 

- Tổng hợp thông tin về tàu mục tiêu trong cảnh giới. 

Năng lực xác định vị trí tàu: 

- Kỹ thuật cơ bản xác định vị trí tàu; 

- Phương pháp xác định vị trí tàu; 
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- Thời gian sử dụng cho một lần xác định vị trí tàu; 

- Số lần cần thiết xác định vị trí tàu trong một tình huống tồn tại nguy cơ đâm va 

trên biển. 

Năng lực sử dụng các trang thiết bị buồng lái: 

- Sử dụng hải đồ điện tử; 

- Sử dụng hệ thống tự động nhận dạng tàu AIS; 

- Sử dụng các thiết bị phát tín hiệu điều động và tín hiệu sa mù; 

- Sử dụng radar, ARPA hàng hải; 

- Sử dụng VHF trong hội thoại liên lạc. 

Năng lực xử lý theo Quy tắc quốc tế phòng ngừa đâm va tàu thuyền trên biển 1972 [3]: 

- Nhận thức sự cần thiết phải tuân thủ Quy tắc quốc tế về phòng ngừa đâm va 

tàu thuyền trên biển 1972 và các bổ sung sửa đổi; 

- Các kỹ thuật cơ bản trong điều động tránh va tuân thủ theo Quy tắc quốc tế 

về phòng ngừa đâm va tàu thuyền trên biển 1972 và các bổ sung sửa đổi; 

- Phương án tránh va phù hợp với Quy tắc quốc tế về phòng ngừa đâm va tàu 

thuyền trên biển 1972. 

Năng lực trong hội thoại liên lạc VHF: 

- Nhận thức về cần thiết phải liên lạc qua VHF; 

- Kỹ thuật cơ bản trong hội thoại VHF; 

- Thời điểm bắt đầu liên lạc VHF; 

- Thời gian trung bình cho một lần liên lạc VHF; 

- Nội dung thông tin liên lạc. 

Năng lực trong điều động tránh va: 

- Kỹ thuật cơ bản trong điều động tránh va; 

- Thời gian sử dụng trong điều động tránh va trong tầm nhìn thấy nhau bằng 

mắt thường và trong tầm nhìn xa bị hạn chế; 

- Góc thay đổi hướng đi tránh va; 

- Góc bẻ lái khi tránh va; 

- Sử dụng tốc độ tàu. 

2.3. Kiểm chuẩn mô hình năng lực xử lý của Sỹ quan hàng hải Việt Nam trong các tình 

huống tồn tại nguy cơ đâm va tại phòng mô phỏng hảng hải và trên tàu biển 

Khảo sát thực nghiệm theo mô hình: 

Tiến hành thực nghiệm và thu thập các số liệu từ thực nghiệm mô hình năng lực xử lý 

của Sỹ quan hàng hải theo các bài tập tình huống sau: 

Tình huống đối hướng hoặc gần như đối hướng có tồn tại nguy cơ đâm va; 

Tình hướng cắt hướng có tồn tại nguy cơ đâm va; 

Tình huống vượt nhau có tồn tại nguy cơ đâm va. 

Đánh giá hiệu quả của mô hình: 

So sánh kết quả thực nghiệm theo mô hình với kết quả khảo sát ban đầu từ đó đánh 

giá hiệu quả của mô hình và đưa ra các khuyến cáo cho các Sỹ quan hàng hải Việt Nam. 

2.4. Đề xuất phần mềm dựa trên ứng dụng hệ chuyên gia trong việc tư vấn, huấn luyện 

Sỹ quan hàng hải trong tình huống có nguy cơ đâm va tàu trên biển 

Trên cơ sở mô hình đã xây dựng, thiết lập bộ cơ sở dữ liệu chuyên gia, các luật suy 

diễn phù hợp với tình huống có nguy cơ đâm va, từ đó xây dựng phần mềm hỗ trợ hiệu quả 

hoạt động huấn luyện Sỹ quan hàng hải.  
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Phần mềm có dữ liệu đầu vào là các thông tin của tàu mục tiêu và tàu chủ; đầu ra là 

thông tin đáp ứng mô hình đã xây dựng. Ưu điểm của phần mềm là dễ dàng cài đặt và sử 

dụng trên máy tính cá nhân không đòi hỏi cấu hình đặc biệt. Máy tính cài đặt phần mềm có 

khả năng kết nối với một số thiết bị hàng hải trên buồng lái nhằm truy cập thông tin đầu vào. 

Các thông tin đầu ra được hiển thị dưới giao diện thân thiện với người sử dụng. Các thông tin 

này có thể được sử dụng cho mục đích như: tư vấn huấn luyện Sỹ quan hàng hải tại phòng 

mô phỏng điều động tàu, các Sỹ quan hàng hải trực ca trên buồng lái khi phát hiện các mục 

tiêu trên biển; khuyến nghị các bước, phương pháp hành động tránh va an toàn và hiệu quả. 

Bên cạnh đó phần mềm có thể sử dụng trong huấn luyện nhằm hỗ trợ đánh giá kết quả huấn 

luyện của Sỹ quan khi trải nghiệm ca trực trên mô phỏng buồng lái. Phần mềm sẽ được triển 

khai ứng dụng thử nghiệm và đánh giá hiệu quả tại Trung tâm Huấn luyện Thuyền viên 

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. 

3. Kết luận  

Việc xây dựng mô hình năng lực xử lý của Sỹ quan hàng hải Việt Nam nhằm đưa ra 

những tiêu chuẩn mà trong các tình huống tồn tại nguy cơ đâm va, Sỹ quan thuyền viên cần 

phải thực hiện để tránh va và điều động tàu một cách an toàn, từ đó giảm thiểu những tai nạn 

đâm va trong tương lai. Mô hình đề xuất cùng phần mềm tư vấn điều động tránh va tàu trên 

biển là giải pháp hỗ trợ hiệu quả các Sỹ quan hàng hải Việt Nam trong quá trình huấn luyện, 

cũng như trong thực tế dẫn tàu an toàn trên biển. Những nghiên cứu tiếp theo sẽ được thực 

hiện nhằm cụ thể hóa mô hình nói trên. 
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Tóm tắt 

Vấn đề quy hoạch, quy hoạch tối ưu mạng đài bờ MF trong hệ thống GMDSS đã và 

đang tạo ra nhiều thách thức cho các nhà hoạch định. Để có được một giải pháp mang tính 

tổng thể phù hợp với điều kiện địa lý, chính trị, kinh tế - xã hội của Việt Nam đồng thời theo 

kịp xu hướng phát triển của kinh tế và công nghệ của thế giới, định hướng phát triển của Tổ 

chức hàng hải quốc tế IMO, các vấn đề cần quan tâm đầu tiên phải kể đến đó là xác định cơ 

sở pháp lý, khoa học và thực tiễn cho việc thiết lập hệ thống đài bờ MF. Tiếp đến là cần phải 

xây dựng bộ cơ sở dữ liệu dùng chung cho các đài, trên cơ sở đó quy hoạch, quy hoạch tối ưu 

hệ thống đài bờ MF. Trong bài báo này, nhóm tác giả tập trung nghiên xác định vùng phủ 

sóng, xây dựng bộ cơ sở dữ liệu các đài bờ và đề xuất các giải pháp quy hoạch mạng đài bờ 

và quy hoạch tối ưu áp dụng giải thuật di truyền. 

Từ khóa: Trạm bờ, quy hoạch tối ưu, thuật toán di truyền, khoảng cách Hausdorff, cự 

ly sóng MF. 

Abstract 

The issue of plan, optimal plan MF coast stations in the GMDSS has been creating 

enormous challanges for planners. In order to achieve an overall solution which is suitable 

for the conditions of geographic location, politics, socio - economics in Vietnam and keep up 

with the trend of international economic development, IMO’s development orientation, it is 

essential to determine the legal, scientific, pratical foundation for establishing the MF coast 

station system. Then, a database which could be shared by coast stations shall be built up in 

oder to make plans and optimal plans of the MF coast station system. In this paper, authors 

focus on determining the boardcast range, building up database for coast stations as well as 

proposing solutions for plan of coast stations and optimising this plan by applying genetic 

algorithm. 

Keywords: Coast station, optimal plan, genetic algorithm, Hausdorff, MF range. 

 

1. Đặt vấn đề 

Với đường bờ biển kéo dài 3260 km, Việt Nam có vị trí địa lý quan trọng trong khu 

vực Châu Á là mắt xích quan trọng trên các tuyến hàng hải huyết mạch thông thương giữa Ấn 

Độ Dương và Thái Bình Dương, giữa Châu Âu và Trung Cận Đông với Trung Quốc, Nhật 

Bản và các nước trong khu vực. Biển Đông đóng vai trò là chiếc “cầu nối” cực kỳ quan trọng, 

là điều kiện rất thuận lợi để giao lưu kinh tế giữa nước ta với các nước trên thế giới, đặc biệt 

là các nước có nền kinh tế biển phát triển. Bên cạnh các chiến lược phát triển kinh tế hàng 

hải, khai thác và nuôi trồng hải sản, khai thác dầu khí,… thì các dịch vụ tìm kiếm, cứu nạn 

hàng hải cũng được xem là mũi nhọn trong định hướng phát triển kinh tế biển của Việt Nam, 

đặc biệt khi chúng ta tham gia Công ước quốc tế về Tìm kiếm cứu nạn hàng hải SAR-79. 

Đầu những năm 80 của thế kỷ trước, Việt Nam đã xây dựng một hệ thống các đài bờ 

MF trong hệ thống thông tin cứu nạn và an toàn hàng hải toàn cầu GMDSS đáp ứng các công 

mailto:nguyenthaiduong@vimaru.edu.vn
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ước quốc tế và phù hợp với điều kiện địa lý, kinh tế của mình. Tuy nhiên, để có được một hệ 

thống GMDSS bảo đảm cung cấp tốt các dịch vụ thông tin và truyền thông cho người và 

phương tiện hoạt động trên các vùng biển, đảo; phục vụ công tác quản lý điều hành, phòng 

chống thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn; an toàn, an ninh hàng hải, bảo vệ môi trường biển,... thực 

sự không đơn giản. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này, Chính phủ đã đưa ra 

nhiều quyết sách nhằm từng bước quy hoạch, quy hoạch tối ưu hệ thống GMDSS phù hợp 

với điều kiện địa lý, chính trị, kinh tế - xã hội của Việt Nam, đồng thời theo kịp xu hướng 

phát triển của kinh tế và công nghệ thế giới, định hướng phát triển của Tổ chức hàng hải quốc 

tế IMO. Để có được một giải pháp quy hoạch mang tính tổng thể như vậy, các vấn đề cần 

quan tâm và nghiên cứu: thứ nhất là nghiên cứu và xác định cơ sở pháp lý, khoa học và thực 

tiễn cho việc thiết lập hệ thống GMDSS; thứ hai là cần phải xây dựng bộ cơ sở dữ liệu các 

đài bờ trong hệ thống GMDSS Việt Nam, cho phép quản lý, hoạch định các chiến lược phát 

triển lâu dài và bền vững. Vấn đề tiếp theo là quy hoạch, lộ trình quy hoạch và tiến tới quy 

hoạch tối ưu mạng lưới đài bờ theo các mục tiêu như: số lượng đài được sử dụng là ít nhất; 

các đài được phân bố dọc theo các vùng biển, đảo sao cho phạm vi phủ sóng (xếp chồng) phù 

hợp, có tính tới cơ sở hạ tầng sẵn có và các yếu tố thực tế,... 

Trong bài báo này, nhóm tác giả tập trung nghiên xác định vùng phủ sóng và xây 

dựng bộ cơ sở dữ liệu các đài bờ. Đề xuất các giải pháp quy hoạch mạng đài bờ và tối ưu 

bằng giải thuật di truyền. Nội dung bài báo bao gồm 05 mục: mục I - Mở đầu; mục II - Mạng 

đài bờ MF, xác định vùng phủ sóng và xây dựng bộ cơ sở dữ liệu các đài; mục III - Quy 

hoạch mạng đài bờ MF, đưa ra các giải pháp quy hoạch đơn giản bằng phương pháp hình học 

hay dựa trên việc tính khoảng cách Hausdorff; mục IV- Quy hoạch mạng đài bờ MF dùng 

giải thuật di truyền, và mục V - Kết luận, là những đánh giá về những kết quả đạt được cũng 

như hướng nghiên cứu, phát triển tiếp theo. 

2. Mạng đài bờ MF 

2.1. Vùng phủ sóng của đài bờ MF 

Vùng biển A2 nằm trong vòng tròn bán kính R, tâm là vị trí đặt ăng ten thu của đài 

bờ. Bán kính R được xác định dựa trên các khuyến nghị ITU-P.368-9 [1] và ITU-R P.372-12 

[2] cho thông tin liên lạc thoại đơn biên với các điều kiện: tần số hoạt động 2,182 kHz; băng 

thông 3kHz; phương thức truyền sóng đất; công suất phát đài tàu 60 W; hiệu suất anten đài 

tàu 25%; tỷ số tín hiệu và tạp âm 9 dB; công suất khai thác dưới đỉnh 8 dB và độ dự trữ 

fading 3 dB. Bán kính vùng phủ sóng R của đài bờ MF phụ thuộc vào nhiều tham số: 

R = f(P,h,H,σ,Ɛ’,Es)                               

Trong đó: 

P: vị trí anten thu; 

h: độ cao ăng ten phát - đài tàu; 

H: độ cao ăng ten thu - đài bờ; 

σ : độ dẫn điện của nước biển; 

Ɛ’: hằng số điện môi; 

Es: cường độ tín hiệu yêu cầu. 

Trong thực tế, các tham số (H,σ,Ɛ’) xác định dựa trên kết quả khảo sát được công bố. 

Tham số Es phải thỏa mãn các tiêu chuẩn của nghị quyết IMO-A.801 và lấn át tạp âm trên 

50% thời gian theo khuyến nghị ITU - M.1467-1 [3], Es được tính bằng đồ thị hoặc phần 

mềm NOISEDAT. Bán kính vùng phủ sóng R được xác định bằng phần mềm GRWAVE 

thông qua cường độ tín hiệu yêu cầu Es. 

2.2. Tính cự ly vùng phủ sóng 

Để tích hợp kết quả tính toán thủ công và sử dụng các phần mềm, nhằm xây dựng cơ 

sở dữ liệu thống nhất cho hệ thống, thuật toán tính cự ly phủ sóng được đề xuất (hình 1): 
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Hình 1. Sơ đồ thuật toán tính cự ly phủ sóng MF cho các đài bờ 

Bước 1: Nhập thông tin vị trí đài bờ: dữ liệu sẽ được nhập mới hay lấy từ cơ sở dữ 

liệu trong hệ. 

Bước 2: Tính cường độ tạp âm En theo giá trị trung bình của hệ số tạp âm (Fam) và 

giới hạn độ lệch trên của Fam nhờ NOISEDAT. 

Bước 3: Tính cường độ tín hiệu yêu cầu Es. 

Bước 4: Tính bán kính vùng phủ sóng R: trên cơ sở tính toán cường độ tín hiệu yêu 

cầu Es, xác định được bán kính phủ sóng R của vùng biển A2 của đài bờ. 

2.3. Xây dựng cơ sở dữ liệu các đài bờ MF 

Nhằm thống nhất chung khuôn dạng dữ liệu cho các đài trong hệ thống, cơ sở dữ liệu 

cho hệ được xây dựng. Bảng 1 và 2 chỉ ra một cấu trúc thông tin tính bán kính phủ sóng (R) 

và cấu trúc thông tin các đài trong cơ sở dữ liệu: 

Bảng 1. Cấu trúc thông tin bán kính R 

 

Bảng 2. Cấu trúc thông tin đài bờ 

 
Trên cơ sở thuật toán tính cự ly vùng phủ sóng và bộ cơ sở dữ liệu cho các đài được đề 

xuất, phần mềm quản lý mạng đài bờ MF trong hệ thống GMDSS Việt Nam trên bản đồ số 

được xây dựng. Hình 2 chỉ ra giao diện chính của hệ thống: 
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Hình 2. Giao diện chính của phần mềm quản lý mạng đài bờ MF 

 

3. Quy hoạch mạng đài bờ MF trong hệ thống GMDSS 

3.1. Phương pháp quy hoạch thủ công 

Bài toán quy hoạch ban đầu được xem xét trên cơ sở các ràng buộc: phạm vi bao phủ 

tối đa, số lượng đài tối thiểu. Như vậy, trên quan điểm hình học thuần túy có thể đưa ra lời 

giải cho bài toán từ việc tính toán khoảng cách hình học giữa hai đài liền kề (hình 3). 

Trên hình 3, khoảng cách hình học giữa đài A (bán kính phủ sóng rA) và đài B (bán 

kính phủ sóng rB) được tính toán dựa trên bán kính phủ sóng của mỗi đài và khoảng cách h 

(50 hải lý) từ điểm giao nhau giữa hai vùng phủ sóng (C) tới đoạn thẳng nối hai tâm đài 

(AB). Không làm mất tính tổng quát, giả sử rA = rB, khi đó độ dài AB sẽ được tính: AB = 

2.√rA
2 − h2. 

Từ khoảng cách giữa hai đài liền kề dễ dàng tính được số đài tối thiểu (07) để có thể 

phủ sóng cho toàn bộ vùng bờ biển Việt Nam.   

 
Hình 3. Khoảng cách hình học của hai đài liền kề 
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3.2. Phương pháp quy hoạch dựa trên việc tính khoảng cách Hausdorff  

Trong thực tế, bán kính phủ sóng các đài là khác nhau, mật độ phương tiện tàu thuyền 

hoạt động trên các vùng biển là khác nhau và vị trí đặt các đài phụ thuộc điều kiện địa lý cụ 

thể của từng vùng. Khi đó bài toán tổng quát có thể được qui về bài toán tính khoảng cách 

Hausdorff từ tập các điểm cơ sở (vị trí đặt đài) trên đường bờ biển tới tập các điểm trên 

đường giới hạn của vùng phủ sóng được tạo ra bởi hệ thống các đài (hình 4). 

Điều kiện 1: vùng phủ sóng của mạng lưới đài bờ MF, quy hoạch phủ kín vùng biển 

A2 được xác định từ đường bờ biển cơ sở “C” tới đường giới hạn ngoài “S”, trong đó: 

Đường bờ biển C là các vị trí có thể đặt đài bờ MF xác định bởi tập hợp các điểm:  

C = { Mi : i = ¯(1,p) } 

Đường giới hạn ngoài S là tập hợp các điểm:  

S = { Nj : j = ¯(1,q) } 

Điều kiện 2: bán kính phủ sóng của các đài MF coi gần đúng là constant R > d (d là 

khoảng cách Hausdorff [4] từ tập C tới tập S tính theo công thức: 

   )minmax,minmaxmax( ij
ij

ji
ji

MNNMd  ) 

Trong thực hành có thể lấy R là giá trị bé nhất trong các bán kính phủ sóng của các đài 

bờ.  

Điều kiện 3: MiMi + 1 < R - d  với mọi i = 1,2,..., p -1 và Nj Nj+1 < R - d với mọi j = 1,2,..., q-1; 

Điều kiện 4: M1N1 < R và MpNq  < R. 

 

 
Hình 4. Phương pháp quy hoạch dựa trên việc tính khoảng cách Hausdorff 
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Trên cơ sở các điều kiện đã nêu, thuật toán quy hoạch mạng lưới đài MF được đề xuất 

và cài đặt. Hình 5 thể hiện sự phân bố các đài trong hệ thống tính toán được với bán kính thử 

nghiệm cho các đài là 200 hải lí. 

 
Hình 5. Phân bố các đài với bán kính thử nghiệm 200 hải lí 

Việc tính toán khoảng cách Hausdorff mới chỉ dừng lại ở việc đưa ra một phương 

pháp quy hoạch. Để có được các giải pháp quy hoạch “tối ưu” với số đài được sử dụng ít 

nhất; các đài được phân bố dọc theo bờ biển, đảo với phạm vi phủ sóng (xếp chồng) phù hợp; 

tính tới cơ sở hạ tầng sẵn có,... phù hợp tốt với định hướng phát triển mạng thông tin truyền 

thông quốc gia và đảm bảo các tiêu chuẩn quốc tế, các thuật tối ưu cần được xem xét áp 

dụng. Khi đó thuật toán di truyền là một lựa chọn. 

4. Quy hoạch tối ưu mạng đài bờ MF dùng giải thuật di truyền 

4.1. Giải thuật di truyền 

Giải thuật di truyền (GA - Genetic Algorithm) là giải thuật tìm kiếm ngẫu nhiên dựa 

trên cơ chế chọn lọc tự nhiên [5]. Theo học thuyết Đác uyn, từ một quần thể (tập các cá thể) 

ban đầu, trải qua quá trình biến đổi thích nghi với điều kiện sống tạo ra một lớp con cháu. 

Các cá thể tốt, thích nghi sẽ được lựa chọn để lai tạo và đột biến, trong khi các cá thể kém 

hơn sẽ bị đào thải. Bắt chước tư tưởng này của tự nhiên, các GA cũng duy trì một lớp lời giải 

ban đầu (quần thể), thông qua quá trình tiến hóa (lai tạo, đột biến) để hình thành một lớp mới 

với hy vọng lớp mới sẽ tốt hơn cũ. Quá trình tiến hóa diễn ra liên tục cho đến khi các hàm 

mục tiêu dần đạt được, khi đó lời giải của bài toán được xác định. Thuật toán di truyền được 

sử dụng phổ biến trong khoa học trí tuệ nhân tạo, các bài toán tối ưu, nhận dạng và xử lí 

ảnh,… Hình 6a chỉ ra lưu đồ thuật toán tổng quát của thuật toán di truyền với các bước chính: 

- Khởi tạo ngẫu nhiên quần thể ban đầu; 

- Sản sinh các thế hệ; 

- Đánh giá độ thích nghi; 

- Lựa chọn cặp bố mẹ để thực hiện lai ghép; 

- Thực hiện các đột biến (nếu cần).  
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4.2. Áp dụng thuật toán di truyền trong quy hoạch tối ưu mạng lưới đài MF 

Việt Nam có đường bờ biển trải dài trên 13 vĩ độ với nhiều đảo lớn nhỏ, vấn đề qui 

hoạch mạng đài bờ MF trong hệ thống cần đạt được các mục tiêu: 

- Cung cấp tốt các dịch vụ thông tin hàng hải theo tiêu chuẩn trong nước và quốc tế; 

- Có tính tới việc sử dụng hạ tầng sẵn có; 

- Đảm bảo đồng bộ với quy hoạch phát triển ngành hàng hải,… 

- Phù hợp với định hướng phát triển mạng thông tin truyền thông quốc gia; 

Như vậy, các tham số mục tiêu cho GA bao gồm: 

- Số đài được sử dụng ít nhất; 

- Các đài được phân bố dọc theo bờ biển, đảo với phạm vi phủ sóng (xếp chồng) phù hợp; 

- Tính tới các đài đã có, bổ sung các đài tại vùng biển có mật độ tàu thuyền lớn; 

- Đưa ra khuyến cáo hiệu chỉnh tham số đài khi vị trí đặt đài tìm được không thực tế 

(mặt biển). 

 
 

Hình 6a. Giải thuật di truyền 

 
Hình 6b. Thuật toán di truyền áp dụng cho  

bài toán quy hoạch tối ưu mạng đài bờ MF 

Giải thuật GA cho bài toán được chỉ ra trong hình 6b. 

Bước 1: Nhập thông tin tham số các đài: nhập mới dữ liệu hoặc lấy từ bộ cơ sở dữ liệu 

đã xây dựng, số đài được khởi tạo là 82 vị trí đài cơ sở.  

Bước 2: Khởi tạo ngẫu nhiên các nhiễm sắc thể (vị trí các đài). Mỗi nhiễm sắc thể bao 

gồm chuỗi 82 bit nhị phân, mỗi bit (1, 0) trong chuỗi thể hiện sự có mặt hay không của mỗi 

đài. 

Bước 3: Tính toán và đối sánh với các tham số mục tiêu theo hàm nhiều biến. 

Bước 4: Lựa chọn các nhiễm sắc thể phù hợp từ bước 3, thực hiện lai ghép và đột biến 

để được kết quả tối ưu. 

Các tham số: 

- Kích thước quần thể: mỗi NST bao gồm 82 bit nhị phân, do đó số NST có thể có là 

282 NST. Với bài toán quy hoạch tối ưu mạng đài bờ, kích thước quần thể được khởi 

tạo ban đầu là 100 NST; 

- Xác suất lai ghép: Pc = 0.25; 

- Xác suất đột biến: Pm = 0.01; 
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- Toán tử chọn lọc: các NST trong quần thể được sắp xếp theo thứ tự giảm dần theo 

giá trị độ thích nghi, mỗi lần chọn lọc, tiến hành chọn 80% số NST tốt nhất từ quần 

thể (80 NST) để sao chép (di truyền) tới quần thể mới; 

- Toán tử lai ghép: sử dụng phương pháp lai ghép đa điểm. Chọn ngẫu nhiên 8 điểm 

j1,… , j8 (1≤ j1 < j2 < … < j8 ≤ 82), như vậy, như vậy, 8 điểm này sẽ chia các NST bố 

- mẹ thành 9 đoạn được đánh số từ 0 ÷ 8. Toán tử lai ghép đa điểm sẽ tạo ra các cặp 

NST con bằng cách lấy đảo ngược các đoạn tại điểm chẵn và lẻ của cặp bố - mẹ; 

- Toán tử đột biến: phương pháp đột biến được sử dụng là đột biến đảo ngược. 

 

 
Hình 7. Một phương án quy hoạch tối ưu 

Hình 7 thể hiện một phương án quy hoạch tối ưu được lựa chọn, chỉ với 8 đài trải dài 

từ Móng Cái tới mũi Cà Mau, vùng biển A2 của Việt Nam đã được bao phủ toàn bộ. Phương 

án được lựa chọn hoàn toàn thỏa mãn các mục tiêu của bài toán quy hoạch đã đặt ra. 

5. Kết luận 

Quy hoạch tối ưu hệ thống là bài toán phức tạp, vấn đề quy hoạch tối ưu các đài mạng 

lưới các đài bờ MF ngoài sự khó khăn trong cơ sở toán học còn phải kể đến các yếu tố thực tế 

như sự tồn tại của các đài trong hệ thống cũ, vị trí đặt các đài (bờ biển, đảo) và mật độ tàu 

thuyền hoạt động trên vùng biển,... Trong bài báo này, nhóm tác giả tập trung nghiên xác 

định vùng phủ sóng và xây dựng bộ cơ sở dữ liệu các đài bờ. Đề xuất các giải pháp quy 

hoạch đơn giản bằng phương pháp hình học, phương pháp tính toán khoảng cách Hausdorff 

và quy hoạch tối ưu áp dụng giải thuật di truyền. Qua đó, trợ giúp cho các nhà hoạch định 

trong vấn đề quy hoạch tối ưu mạng lưới đài bờ MF trong hệ thống GMDSS Việt Nam. 
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The program providing damage stability information of dry cargo ship for deck officer 
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Tóm tắt 

Theo sửa đổi bổ sung Chương II-1, Công ước SOLAS 74 có hiệu lực từ 01/01/2009, 

tất cả các tàu hàng khô phải áp dụng phân khoang và ổn định tai nạn. Trong tác nghiệp dẫn 

tàu an toàn, các Sỹ quan hàng hải không chỉ đánh giá ổn định nguyên vẹn cho tàu mà cả khi 

tàu gặp tai nạn, sự cố ảnh hưởng đến ổn định của tàu. Do đó, việc cung cấp cho thuyền 

trưởng và các Sỹ quan hàng hải một công cụ có thể tính toán, đánh giá ổn định tai nạn của 

tàu một cách nhanh chóng, chính xác và trực quan có ý nghĩa quan trọng trong công tác đảm 

bảo an toàn trong chuyến đi. 

Từ khóa: Ổn định tai nạn, tàu hàng khô, Sỹ quan hàng hải, chương trình. 

Abstract 

According to the amendment of Chapter II-1, SOLAS 74 which went into force from 

01/01/2009, all dry cargo ships must apply subdivision and damage stability. In the task of 

safe navigation, deck officers not only assess the ship intact stability but also evaluate the 

damage stability when the ship encounters an accident or incident. Therefore, providing the 

captain and the ship's officer a tool that can calculate, assess quickly, accurately and visually 

the damage stability of a ship would be significant for ensuring safety of the voyage. 

Keywords: Damage stability, dry cargo ship, ship’s officer, program. 

 
1. Đặt vấn đề 

Theo các số liệu của tổ chức Allianz từ năm 2005 đến 2014, số lượng vụ tai nạn 

hàng hải nghiêm trọng vẫn ở mức cao (1271 vụ). Trong số đó, tai nạn chìm tàu chiếm tỉ lệ 

cao nhất (603 vụ) [3]. Cũng theo phân tích của các chuyên gia, nguyên nhân chính dẫn đến 

dẫn đến các vụ tai nạn chìm tàu này, do tàu không đáp ứng được tiêu chuẩn ổn định, đặc 

biệt là tiêu chuẩn ổn định tai nạn theo các quy định của Công ước quốc tế về an toàn sinh 

mạng con người trên biển SOLAS 74 chương II-1 sửa đổi bổ sung 2009. 

Trước khi rời cảng, ổn định của con tàu phải được tính toán để đảm bảo cho tàu an 

toàn khi hành trình trên biển. Công việc tính toán, đánh giá ổn định tàu được thực hiện bởi 

Sỹ quan hàng hải (Đại phó) và kết quả tính toán đó phải đáp ứng được các yêu cầu về ổn 

định nguyên vẹn theo Bộ luật quốc tế về ổn định nguyên vẹn IS Code 2008 [10] và ổn định 

tai nạn theo Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển SOLAS 74 chương 

II-1 sửa đổi bổ sung 2009. 

Đối với công việc tính toán, đánh giá ổn định nguyên vẹn của tàu, quy trình thực 

hiện đã được nêu rõ trong hồ sơ tàu. Tuy nhiên, với ổn định tai nạn lại khác, quy trình tính 

toán, đánh giá ít được đề cập trong hồ sơ tàu hoặc nếu có chỉ là các bảng kết quả. Hơn nữa 

thiếu các tài liệu có uy tín hướng dẫn cách tính toán và đánh giá ổn định tai nạn của tàu. 

Điều này gây nhiều khó khăn cho thuyền trưởng và Sỹ quan hàng hải trong công tác xác 

định các thông tin về ổn định tai nạn, từ đó đưa ra quyết định đúng đắn đảm bảo an toàn 

cho tàu và thuyền viên. 

Do vậy, việc tìm ra một cách thức để cung cấp các thông tin ổn định tai nạn cho con 

tàu trong một trường hợp cụ thể để trợ giúp thuyền trưởng và Sỹ quan hàng hải trong công 
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tác đảm bảo an toàn cho con tàu là một yêu cầu cấp thiết. Mục tiêu mà nghiên cứu hướng 

tới là xây dựng chương trình cung cấp thông tin ổn định tại nạn của tàu hàng khô cho Sỹ 

quan hàng hải dựa trên các quy định của chương II-1 của Công ước quốc tề về an toàn sinh 

mạng con người trên biển SOLAS 74 sửa đổi 2009. 

2. Phương pháp tính toán và đánh giá ổn định tai nạn của tàu hàng khô 

2.1. Tiêu chuẩn đánh giá ổn định tai nạn cho tàu hàng khô [1] 

Theo yêu cầu của Công ước Quốc tế về An toàn sinh mạng con người trên biển 

SOLAS 74 sửa đổi bổ sung năm 2009, khi tàu hàng khô bị tai nạn phải thỏa mãn các yêu cầu 

về ổn định như sau: 

- Chiều cao thế vững đã hiệu chỉnh ảnh hưởng của mô men mặt thoáng chất lỏng của 

tàu ở giai đoạn ngập nước cuối cùng cân bằng được xác định bằng phương pháp lượng chiếm 

nước không đổi trước khi dùng biện pháp chỉnh tư thế không được nhỏ hơn 0,05 m; 

- Khi ngập không đối xứng góc nghiêng của tàu không được vượt quá: 20o - trước 

lúc dùng biện pháp chỉnh tư thế và trước khi điều chỉnh cân bằng ngang; 12o - sau khi dùng 

biện pháp chỉnh tư thế và sau khi điều chỉnh cân bằng ngang; 

- Đường cong ổn định tĩnh của tàu bị thủng phải có đủ diện tích ở những vùng có tay 

đòn dương. Trong giai đoạn ngập nước cuối cùng không sử dụng thiết bị chuyển dòng ngang 

thăng bằng tàu cũng như sau khi chỉnh tư thế xong, có xét góc ngập nước của tàu không được 

nhỏ hơn 20o. Góc ngập nước là góc nghiêng mà tại đó nước bắt đầu tràn vào tàu qua các kết 

cấu hở của thân tàu hoặc qua những chỗ không thể đóng kín nước của cabin; 

- Trị số tay đòn lớn nhất của đường cong ổn định tĩnh không được nhỏ hơn 0,1 m 

trong phạm vi 20o tính từ góc cân bằng; 

- Diện tích cánh tay đòn dương trong phạm vi ở trên không được nhỏ hơn 0,0175 

m.rad. 

Trong các giai đoạn ngập trung gian, tay đòn lớn nhất của đồ thị ổn định tĩnh không 

được nhỏ hơn 0,05 m, phạm vi ổn định dương của phần đồ thị này không được nhỏ hơn 7o. 

2.2. Phương pháp tính toán ổn định tai nạn cho tàu hàng khô 

2.2.1. Ổn định ban đầu trong trường hợp tàu bị tai nạn [1] 

Theo yêu cầu của chương II-1 của Công ước 

quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển 

SOLAS 74 sửa đổi bổ sung năm 2009, chiều cao thế 

vững đã hiệu chỉnh ảnh hưởng của mô men mặt 

thoáng chất lỏng của tàu ở giai đoạn ngập nước cuối 

cùng cân bằng phải được xác định bằng phương pháp 

lượng chiếm nước không đổi (phương pháp tổn thất 

sức nổi). Vì vậy, khi tính toán ổn định ban đầu để xác 

định chiều cao thế vững của tàu trong trường hợp tàu 

bị tai nạn, người ta phải sử dụng phương pháp 

lượng chiếm nước không đổi. 

Phương pháp tổn thất sức nổi còn được gọi 

là phương pháp lượng chiếm nước không đổi 

(constant displacement method) áp dụng phương pháp tính toán với giả thiết các khoang bị 

đắm được xét như các khoang tách rời, không được coi là một thành phần trong thể thống 

nhất của tàu và hậu quả tất yếu của nó là sức nổi của chúng bị coi là phần mất đi. Vì trọng 

lượng của tàu không đổi nên sức nổi của toàn bộ tàu trong trạng thái này không thay đổi, 

lượng tổn thất sức nổi của các khoang bị đắm phải được khoang còn lại chưa bị nước tràn vào 

bù đắp. Theo cách lý giải trên, chiều chìm của tàu phải tăng lên. Hệ số sức nổi, khối lượng, 

trọng tâm không thay đổi song vị trí tâm nổi phần chìm của thân tàu thay đổi. 

Hình 1. Vị trí của các thành phần theo 

phương pháp tổn thất sức nổi 
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Khi thực hiện tính toán theo phương pháp tổn thất sức nổi hay còn gọi là phương pháp 

lượng chiếm nước không đổi dễ dàng nhận ra cần phải thỏa mãn các giả thuyết sau: 

- Trọng lượng của tàu và trọng tâm tàu không thay đổi khi bị đắm một hay nhiều 

khoang; 

- Lượng giãn nước của tàu phải luôn bằng trọng lượng của tàu; 

- Thể tích khoang đắm V=.Vkét không tham gia vào thành phần lực nổi của thân tàu. 

Các bước tính toán mớn nước, độ nghiêng và ổn định của tàu như sau: 

Chiều chìm của tàu sẽ tăng lên một lượng [4, 5]: 

∆𝑑 = 
𝑉

𝐴𝑤−𝑎
       (1) 

 Trong đó: V là thể tích khoang bị đắm; Aw là diện tích đường nước trước khi nước tràn 

vào trong khoang bị đắm; a là diện tích mặt phẳng đường nước trong khoang bị đắm; Chiều 

cao thế vững của tàu sau khi bị đắm: 

 GM2 = KB2 + B2M2 – KG     (2) 

Trong đó:  KB2 = KB + KB 

Độ dịch chuyển tâm nổi tính theo công thức [9]: 

∆𝐾𝐵 =  
𝑉

𝑉0
( 𝑑 + 

∆𝑑

2
− 𝐾𝐺𝑐ℎấ𝑡𝑙ỏ𝑛𝑔)    (3) 

 Trong đó: V0 là thể tích nước mà tàu chiếm chỗ; d là mớn nước ban đầu của tàu; KG 

chất lỏng là chiều cao trọng tâm của khối nước tràn vào trong tàu; Bán kính tâm nghiêng ngang 

mới B2M2 được tính theo công thức [5]: 

𝐵2𝑀2 = 
𝐼𝑇

𝑉0
      (4) 

Trong đó: mô men quán tính của mặt phẳng đường nước IT được hiệu chỉnh cho 

trường hợp tàu sau khi nước tràn vào trong khoang bị thủng. Mô men này được xác định như 

sau: 

IT = IT0 – (i +a. YG
2)      (5) 

Trong đó: i là mô men quán tính do sự dịch chuyển của tâm mặt phẳng đường nước; 

YG là khoảng cách từ tâm mặt phẳng bề mặt chất lỏng trong két đến mặt phẳng trục dọc tàu. 

Hay: 

𝐵2𝑀2 = 𝐵𝑀 −
𝑖+𝑎 .𝑌𝐺

2

𝑉0
      (6) 

Như vậy, chiều cao thế vững thay đổi một lượng như sau: 

∆𝐺𝑀 = 
𝑉

𝑉0
( 𝑑 + 

∆𝑑

2
− 𝐾𝐺𝑐ℎấ𝑡𝑙ỏ𝑛𝑔) −

𝑖+𝑎×𝑌𝐺
2

𝑉0
   (7) 

Khi đó chiều cao thế vững của tàu được tính theo công thức giúp gọn như sau: 

    GM2 = GM + GM      (8) 

Tàu sẽ bị nghiêng một góc sau khi một khoang bị tai nạn [4]: 

  = 
𝑉.(𝑌𝑔−𝑌𝐹

′)

𝑉0(𝐺𝑀+ ∆𝐺𝑀)
      (9) 

 Trong đó: YF là tung độ tâm mặt phẳng đường nước sau khi tàu bị tai nạn; Yg là tung 

độ của tâm khối nước tràn vào trong khoang bị thủng. 

Giá trị GM trong công thức (8) cần phải được hiệu chỉnh do ảnh hưởng của mô men 

mặt thoáng chất lỏng trong các két. 
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2.2.2. Ổn định ở góc nghiêng lớn trong trường hợp tàu bị tai nạn [1] 

Để đánh giá ổn định tàu ở góc nghiêng lớn, đường cong cánh tay đòn ổn định tĩnh 

G0Z được sử dụng. Giá trị G0Z được xác định dựa vào công thức sau: 

G0Z = KN – KG0xSin                        (10) 

Trong đó: KN là giá trị đường cong hoành giao; KG0 là chiều cao trọng tâm tàu đã 

hiệu chỉnh ảnh hưởng của mô men mặt thoáng chất lỏng. 

Trong trường hợp tàu còn nguyên vẹn, giá trị KN có thể tra được từ bảng hoặc đồ thị 

đường cong hoành giao trong hồ sơ tàu với đối số là lượng giãn nước và góc nghiêng tương 

ứng. Còn giá trị KG0 có thể dễ dàng xác định từ sơ đồ xếp hàng. Tuy nhiên, khi tàu bị tai 

nạn, việc xác định giá trị G0Z có những điểm khác. 

Giá trị cánh tay đòn ổn định tĩnh G0Z trong trường hợp này cần được hiệu chỉnh: 

- Ảnh hưởng của mô men mặt thoáng chất lỏng trong khoang bị thủng ngoài mô men 

mặt thoáng của toàn tàu; 

- Ảnh hưởng của mô men gây nghiêng do nước tràn vào trong khoang gây ra; 

- Ảnh hưởng của mô men nội bộ tự do trong khoang bị hư hỏng.  

Ảnh hưởng của mô men nghiêng do nước tràn vào trong khoang bị thủng gây ra 

Khi tàu ở trạng thái nguyên vẹn, tàu có cánh tay đòn ổn định tĩnh là GZ. Tuy nhiên, 

khi tàu bị tai nạn dẫn tới bị thủng một khoang hoặc nhiều khoang ở một bên mạn như trong 

hình 2, nước tràn vào trong khoang bị thủng làm cho trọng tâm tàu từ vị trí G dịch chuyển 

đến điểm G’ về phía khoang bị thủng. Khi đó, cánh tay đòn ổn định tĩnh của tàu không phải 

là GZ nữa mà là G’Z’. 

Như vậy, cánh tay đòn ổn định tĩnh GZ ban đầu của tàu đã bị suy giảm một lượng 

GS. Giá trị suy giảm cánh tay đòn GS này có thể được xác định bằng công thức: 

GS = GG’ x Cos               (11) 

Trong đó: θ là góc nghiêng của tàu; GG’ là đoạn dịch chuyển trọng tâm tàu do nước 

tràn vào khoang bị thủng [2],[4],[5]: 

𝐺𝐺′ =
𝑤×𝑑

𝐷
                  (12) 

 Trong đó: D là lượng giãn nước của tàu sau khi nước vào tàu; w là khối lượng nước 

tràn vào trong khoang bị thủng; d là khoảng cách từ trọng tâm của khối nước tràn vào trong 

khoang bị thủng đến tâm mặt phẳng đường nước. 

Như vậy, cánh tay đòn ổn định tĩnh suy giảm một lượng: 

𝐺𝑆 =
𝑤×𝑑

𝐷
𝑐𝑜𝑠               (13) 

Ảnh hưởng của mô men nội bộ tự do trong khoang bị hư hỏng 

Trong trường hợp tàu nguyên vẹn, giá trị chiều cao trọng tâm tàu KG0 trong công 

thức (10) cần phải hiệu chỉnh ảnh hưởng của mô men mặt thoáng chất lỏng. Tuy nhiên, khi 

tàu bị hư hỏng, ngoài mô men mặt thoáng chất lỏng này, chiều cao trọng tâm tàu còn phải 

hiệu chỉnh ảnh hưởng của mô men nội bộ tự do trong khoang bị hư hỏng. 

Lượng hiệu chỉnh mô men nội bộ tự do trong khoang bị hư hỏng dựa trên định luật 

Steiner và được xác định bằng công thức [6]: 

GG0
′ =

a×Y2×

D
               (14) 
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Trong đó: a là diện tích của bề mặt mặt thoáng của khối nước tràn vào trong khoang 

bị thủng; Y là khoảng cách từ tâm diện tích của bề mặt mặt thoáng của khối nước tràn vào 

trong khoang bị thủng đến mặt phẳng trục dọc của tàu;  là tỉ trọng của nước tràn vào trong 

khoang bị thủng; D là lượng giãn nước của tàu. 

Tuy nhiên, ảnh hưởng của mô men nội bộ tự do trong khoang bị hư hỏng sẽ mất đi 

nếu như tàu bị thủng hai khoang đối xứng với nhau qua mặt phẳng trục dọc tàu. 

 

Hình 2. Ảnh hưởng của mô men nghiêng đến 

cánh tay đòn ổn định  

Hình 3. Mô men nội bộ tự do trong khoang  

bị hư hỏng 

 

Như vậy, trong trường hợp tàu bị tai nạn, giá trị cánh tay đòn ổn định tĩnh của tàu sẽ 

được xác định bằng công thức: 

𝐺0𝑍 = 𝐾𝑁 − 𝐾𝐺0 × 𝑆𝑖𝑛−
𝑤×𝑑

𝐷
𝑐𝑜𝑠                      (15) 

Trong đó: 

KN là giá trị được tra từ 

bảng hoặc đồ thị đường cong hoành 

giao trong hồ sơ tàu với đối số là 

lượng giãn nước sau khi tàu bị tai 

nạn và góc nghiêng tương ứng; 

KG0 là chiều cao trọng tâm tàu đã 

hiệu chỉnh ảnh hưởng của mô men 

mặt thoáng chất lỏng và mô men 

nội bộ tự do trong khoang bị hư 

hỏng; w là khối lượng nước tràn 

vào trong khoang bị hư hỏng; d là 

khoảng cách từ trọng tâm của khối 

nước tràn vào trong khoang bị thủng 

đến tâm mặt phẳng đường nước; D là lượng giãn nước của tàu sau khi bị hư hỏng. 

Đường cong cánh tay đòn ổn định tĩnh trong trường hợp tàu bị tai nạn có dạng cơ 

bản như hình 4. Ta thấy rõ ràng khi tàu bị tai nạn, cánh tay đòn ổn định của tàu đã giảm đi 

một lượng đáng kể, ảnh hưởng nghiêm trọng đến ổn định của tàu. Việc đánh giá đường 

cong GZdamage phải tuân theo tiêu chuẩn đánh giá ổn định tai nạn qui định trong Công ước 

quốc tế về An toàn sinh mạng trên biển SOLAS 74 sửa đổi 2009. 

 

 

 

-2.00

0.00

2.00

4.00

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

G
o
Z



GoZ Curver

G0ZIntact G0ZDamage

Hình 4. Đường cong cánh tay đòn ổn định tĩnh 

trong trường hợp nguyên vẹn và trong trường hợp 

tai nạn 

 



THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY 2016 

 

 

HỘI NGHỊ QUỐC TẾ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI 2016                                         33 

2.3. Đánh giá ổn định tai nạn cho tàu hàng khô [1] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Để đánh giá ổn định của tàu hàng khô trong trường hợp tàu bị tai nạn, Sỹ quan hàng 

hải cần thực hiện theo những bước sau: 

Bước 1: Tính toán giá trị G0M, góc nghiêng ngang. 

Bước 2: Tính toán giá trị KG0 và w và lập bảng tính G0Z như bảng 1. 

Bước 3: Tính toán các giá trị được nêu trong bảng 2, so sánh với các giá trị trong quy 

định của SOLAS 74, chương II-1 để đánh giá ổn định tai nạn của tàu. 

3. Chương trình cung cấp thông tin ổn định tai nạn của tàu hàng khô 

3.1. Các bước xây dựng chương trình 

Để xây dựng một chương trình cung cấp thông tin ổn định tai nạn của tàu hàng khô, 

cần thực hiện theo trình tự như sau:  

Bước 1: Thu thập tài liệu làm cơ sở dữ liệu cho chương trình cung cấp thông tin ổn 

định tai nạn của tàu hàng khô. 

Chương trình cung cấp thông tin ổn định tai nạn cho tàu hàng khô cần sử dụng một số 

bảng biểu làm cơ sở dữ liệu như: bảng thủy tiñh, bảng đường cong hoành giao, bảng dung 

tích hầm hàng, dung tích két, thông số hầm hàng, thông số két, bảng góc ngập nước của tàu. 

Bước 2: Tính toán lượng giãn nước, tọa độ trọng tâm tàu và chiều cao trọng tâm tàu 

KG0 [2]. 

Bước 3: Tính toán và đánh giá ổn đinh tai nạn cho tàu hàng khô theo trình tự như 

trong bảng 3, bảng 1 và bảng 2. 

Bảng 3. Các bước tính toán ổn định tai nạn [1] 

STT Danh mục Ký hiệu Phương pháp tính Kết quả 

1 Lượng giãn nước ban đầu D 
Bước 1 

 

2 Mớn nước trung bình d  

3 
Thể tích nước tràn vào trong 

két 
V 

Đo chất lỏng trong két, sau đó 

tra bảng/đồ thị thông số két để 

tìm thể tích của khối chất lỏng 

trong két. Nếu két bị thủng 

nằm dưới đường nước: V =  

x Vmax 

 

4 
Khối lượng chất lỏng trong 

két 
w w=  x V  

 Sin  Cos θ KN KG0. Sin G0Z 

0 0.174     

10 0.259     

15 0.342     

20 0.423     

25 0.500     

.... ……     

90 0.643     

 

SOLAS 74, CHAPTER II-1 

ANGLE OF HEEL DEG ≤ 20  

G0M M ≥ 0.05  

θf DEG ≥ 20  

AREA IN RANGE OF 200 

FROM EQUILIBRIUM 

ANGLE 

M-RAD ≥ 0.0175  

G0ZMAX WITHIN  

THE ABOVE RANGE 
M ≥ 0.1  

JUDGEMENT ( Y Or N) 
 

 

Bảng 2. Đánh giá ổn định tai nạn 

 

Bảng 1. Tính toán giá trị cánh tay đòn ổn định 

tĩnh trong trường hợp tàu bị tai nạn 
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5 
Hoành độ trọng tâm của khối 

chất lỏng tràn vào trong két 
Mid.GK 

Tra bảng/đồ thị thông số két 

trong hồ sơ tàu 

 

6 
Cao độ trọng tâm của khối 

chất lỏng tràn vào trong két 
KGK  

7 
Tung độ trọng tâm của khối 

chất lỏng tràn vào trong két 
YGK  

8 
Diện tích bề mặt chất lỏng  

tràn vào trong két 
a Tra trong hồ sơ tàu phần sơ 

đồ, kích thước bố trí két khi 

biết vị trí két bị thủng 

 

9 
Hoành độ trọng tâm của bề 

mặt chất lỏng trong két 
Xg  

10 
Tung độ trọng tâm của bề mặt 

chất lỏng trong két 
Yg 

Tra trong hồ sơ tàu phần sơ 

đồ, kích thước bố trí két khi 

biết vị trí két bị thủng 

 

11 

Chiều cao trọng tâm tàu đã 

hiệu chỉnh mô men mặt 

thoáng chất lỏng trước khi bị 

tai nạn 

KG0 Bước 1  

12 
Chiều cao thế vững ban đầu 

của tàu 
G0M Bước 1  

13 
Diện tích mặt phẳng đường 

nước trước khi tàu bị tai nạn 
AW 

Trong hồ sơ tàu đối số là mớn 

nước và chiều chúi của tàu 
 

14 
Hoành độ tâm mặt phẳng 

đường nước nước F 
Mid.F 

Tra bảng thủy tĩnh đối số là 

lượng giãn nước của tàu 
 

15 
Tỉ trọng của vùng nước nới 

tàu bị tai nạn 
 Đo tỉ trọng nước  

16 Sự tăng của mớn nước tàu ∆d =(3)/((14)-(8))  

17 
Sự dịch chuyển của tâm F 

theo chiều dọc tàu 
x =(8)x((9)-(15))/((14)-(8))  

18 
Sự dịch chuyển của tâm F 

theo chiều ngang tàu 
y =(8)x(10)/((14)-(8))  

19 

Sự thay đổi chiều cao thế 

vững theo phương pháp tổn 

thất sức nổi 
∆GM 

=(4)x((2)+(17)/2-(6))/ 

(1) - ((8)x(10)2+((14)-

(8))x(19)2)x(16)/(1) 

 

20 

Chiều cao thế vững mới của 

tàu theo phương pháp tổn thất 

sức nổi 

G0M =(12)+(20)  

21 
Góc nghiêng ngang của tàu 

sau khi bị tai nạn 
 =(4)x((7)+(19))/((1)x(21)  

22 
Mô men quán tính của chất 

lỏng trong két bị thủng 
Ix 

Tra trong bảng thông số két 

với đối số là thể tích chất lỏng 

tràn vào trong két 

 

23 

Ảnh hưởng của mô men mặt 

thoáng chất lỏng trong két bị 

thủng 

GG0 =(23)x(16)/((1)+(4))  

24 
Ảnh hưởng của mô men nội 

bộ tự do trong két bị thủng 
GG1 =(8)x(10)2x(16)/((1)+(4))  

25 

Sự dịch chuyển chiều cao 

trọng tâm do khối nước tràn 

vào tàu 

GG2 =(4)x((11)-(6))/((1)+(4))  

26 
Chiều cao trọng tâm tàu sau 

khi đã hiệu chỉnh 
KG0 =(11)+(24)+(25)-(26)  

27 
Lượng hiệu chỉnh mô men 

gây nghiêng tàu 
 =(4)x((7)+(9))/((1)+(4))  
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3.2. Thiết kế chương trình 

Trên cơ sở phương pháp tính toán, đánh giá ổn định tai nạn cho tàu hàng khô, thiết lập 

các bước xây dựng chương trình và thu thập các số liệu từ tàu hàng “SUNRISE STAR” [5], 

chương trình cung cấp thông tin ổn định tai nạn cho tàu hàng “SUNRISE STAR” đã được 

thiết kế bằng bảng tính EXCEL. Chương trình này cho phép áp dụng trên tàu “SUNRISE 

STAR” để hỗ trợ cho thuyền trưởng và Sỹ quan đánh giá ổn định tai nạn cho tàu một cách 

nhanh chóng, trực quan và đúng quy định của Công ước SOLAS. 

3.2.1.Giao diện chính của chương trình [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 5. Giao diện chính của chương trình  

 Khi khởi động chương trình, giao diện chính của chương trình (hình 5) sẽ hiện lên. 

Đây là giao diện tổng quát của chương trình chứa các nút lệnh để chuyển sang các giao diện 

nhập dữ liệu cũng như hiển thị kết quả của chương trình.  

3.3.2. Các giao diện nhập dữ liệu [1] 

Khi sử dụng chương trình, người dùng cần nhập dữ liệu ở các giao diện như sau: Giao 

diện nhập dữ liệu về hàng hóa trên tàu. Trong giao diện này, người sử dụng điền khối lượng 

hàng cũng như hệ số chất xếp của loại hàng đó ở cột “Metric Ton” và cột “SF”của từng hầm 

hàng (hình 6); Ngoài ra còn có các giao diện nhập dữ liệu về ballast trên tàu, giao diện nhập 

dữ liệu về nhiên liệu và nước ngọt trên tàu. Để thuận tiện cho người sử dụng kiểm soát lượng 

hàng, ballast, nhiên liệu, nước ngọt cũng như mớn nước, chiều chúi của tàu, trên các giao 

diện nhập dữ liệu kể trên có cung cấp thêm giao diện cung cấp thông tin về khối lượng của 

từng thành phần kể trên cũng như mớn nước của tàu ứng với lượng khối lượng mà người sử 

dụng nhập vào. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 6. Giao diện nhập dữ liệu về hàng hóa 
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3.2.3. Giao diện nhập tình trạng hư hỏng của tàu khi gặp tai nạn [1] 

Trong giao diện này, người sử dụng lựa chọn tên két bị thủng cũng như tình trạng của 

hàng hóa trong từng hầm hàng sau khi tàu bị tai nạn (hình 7). Chương trình có thể tính toán 

và cung cấp thông tin ổn định tai nạn cho tàu với giả thuyết tàu có thể thủng đến 3 két ballast. 

Ngoài ra, chương trình cũng cho phép người sử dụng có thể dễ dàng nhập tình trạng của hàng 

hóa trong từng hầm hàng. Nếu hàng vẫn trong tình trạng bình thường, người sử dụng nhập số 

1 vào hầm hàng đó, nhập số 2 nếu hàng trong hầm hàng bị xô dịch và nhập số 3 nếu hàng đó 

bị hóa lỏng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 7. Giao diện lựa chọn tình trạng hư hỏng của tàu sau khi bị tai nạn 

 

Sau khi nhập xong dữ liệu đầu vào, người sử dụng ấn nút lệnh “CLOSE” trên các giao 

diện để trở về giao diện chính của chương trình hoặc nếu người dùng muốn kiểm tra các 

thông tin về ổn định tĩnh hoặc ổn định tai nạn ngay thì chỉ cần ấn nút lệnh “INTACT 

STABILITY” và “DAMAGE STABILITY” tương ứng. 

3.2.4. Giao diện hiển thị kết quả [1] 

Sau khi hoàn thành nhập dữ liệu đầu vào, người sử dùng có thể chuyển đến giao diện 

hiển thị kết quả bằng cách nhấn vào nút lệnh “INTACT STABILITY” hoặc “DAMAGE 

STABILITY” trên giao diện chính hoặc trên các giao diện nhập dữ liệu đầu vào để chuyển 

sang giao diện cung cấp các thông tin về ổn định nguyên vẹn (hình 8) hoặc thông tin về ổn 

định tai nạn (hình 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Hình 8. Giao diện cung cấp thông tin ổn định nguyên vẹn 
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Hìn

h 9. 

Giao 

diện 

cun

g 

cấp thông tin ổn định tai nạn 

Sau khi kiểm tra các thông tin ổn định trên hai giao diện kết quả của chương trình, 

người sử dụng có thể thấy được sự suy giảm đáng kế tính ổn định của con tàu khi bị tai nạn. 

Nếu bất kì số liệu nào không thỏa mãn tiêu chuẩn ổn định nguyên vẹn theo IS Code 2008 đối 

với giao diện cung cấp thông tin ổn định nguyên vẹn và quy định của SOLAS 74 chương II-1 

đối với giao diện cung cấp thông tin ổn định tai nạn thì số liệu đó sẽ chuyển sang chữ màu đỏ 

và ô chứa số liệu đó sẽ chuyển sang màu hồng giúp người sử dụng đánh giá một cách dễ dàng 

tính ổn định của tàu mình trong trường hợp bị tai nạn. 

4. Kết luận 

Chương trình cung cấp thông tin ổn định tai nạn của tàu hàng khô cho Sỹ quan hàng 

hải và được thiết lập và được minh họa bằng một chương trình cụ thể chạy trên bảng tính 

EXCEL tiện dụng. Chương trình là công cụ trợ giúp hiệu quả thuyền trưởng và Sỹ quan hàng 

hải xác định các thông tin ổn định tai nạn để đánh giá kịp thời, chính xác trạng thái ổn định 

của tàu hàng khô trong trường hợp tàu bị tai nạn, từ đó đưa ra quyết định đúng đắn đảm bảo 

an toàn cho tàu. Ngoài ra chương trình có thể được sử dụng trong công tác giảng daỵ, hoc̣ tâp̣ 

đối với giảng viên cũng như sinh viên chuyên Ngành Điều khiển tàu biển. 
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Sự điều chỉnh của pháp luật quốc tế về an ninh hàng hải đối với 

hiểm họa vận chuyển trái phép ma túy bằng đường biển  
International maritime security law on counter drug trafficking at sea 

 

Lương Thị Kim Dung 

Trường Đại học Hàng hải Việt nam, 
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Tóm tắt 

Vận chuyển trái phép ma túy bằng đường biển là một trong những hiểm họa hiện hữu 

đe dọa tới an ninh hàng hải, tác động trực tiếp tới an ninh quốc gia và ảnh hưởng nghiêm 

trọng đến sức khỏe của con người. Bài viết phân tích các quy định của pháp luật quốc tế về 

vận chuyển trái phép ma túy bằng đường biển, từ đó góp phần tuyên truyền, giáo dục và 

nâng cao ý thức pháp luật trong công tác đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi hiểm họa này. 

Tư khóa: Vận chuyển, ma túy, đường biển. 

Abstract 

Drug trafficking at sea is one of the prominent threats to maritime security, which 

directly affect national security and public health. This paper analyses regulations of 

international law regarding smuggling drug by sea and thus, contributes to education and 

raises public awareness for fighting against drug trafficking. 

Keyword: Drug, trafficking, sea. 

 

1. Đặt vấn đề           

 Hơn 70% bề mặt Trái đất được bao bọc bởi biển và đại dương. Từ rất sớm, con người 

đã biết thám hiểm, chinh phục và mở ra các tuyến đường vận tải biển quốc tế phục vụ cho 

nhu cầu giao thông, thương mại. Ngành Hàng hải càng phát triển với hơn 90% lượng hàng 

hóa quốc tế được vận chuyển bằng đường biển thì an ninh hàng hải lại càng bị đe dọa bởi 

nhiều hiểm họa và một trong những hiểm họa hiện hữu chính là vận chuyển trái phép ma túy 

bằng đường biển. Vận chuyển trái phép ma túy bằng đường biển ngày một gia tăng không chỉ 

bởi không gian rộng lớn của biển khiến hoạt động kiểm soát của các quốc gia ven biển không 

thể hiệu quả như kiểm soát biên giới trên đất liền mà còn bởi sự phát triển lớn mạnh của các 

tổ chức tội phạm quốc tế với sự kết nối giữa các hoạt động buôn bán ma túy, vũ khí, buôn 

bán người, có sự hậu thuẫn của các tổ chức khủng bố, thậm chí có sự tham gia tiếp tay của 

chính những người trong bộ máy thực thi pháp luật. Nhận thức được tác động nghiêm trọng 

của ma túy đế sức khỏe con người, cũng như xu hướng buôn bán, vận chuyển trái phép ma 

túy ngày càng phức tạp tinh vi của các tổ chức tội phạm quốc tế, nên ngay từ rất sớm các 

quốc gia và tổ chức quốc tế đã cùng nhau soạn thảo, ban hành nhiều công ước, điều ước quốc 

tế tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động đấu tranh chống buôn bán, vận chuyển trái phép ma túy 

bằng đường biển.  

2. Vận chuyển trái phép ma túy bằng đường biển - một hiểm họa đe dọa an ninh hàng 

hải 

2.1. Khái niệm an ninh hàng hải  

Hàng hải là một tính từ chỉ không gian biển - một không gian rộng lớn, khó kiểm soát, 

kết nối toàn cầu thông qua các hoạt động thương mại, đánh bắt cá, khai thác tài nguyên thiên 

nhiên, du lịch và là nguồn kinh tế, sinh kế cho nhiều quốc gia ven biển. Vì vậy, bảo đảm an 

ninh hàng hải không chỉ giữ vai trò quan trọng cho hoạt động thương mại quốc tế, mà còn 

đảm bảo lợi ích của các quốc gia, trở thành chiến lược trong chính sách về an ninh của mỗi 

quốc gia. An ninh hàng hải là một thuật ngữ mở xuất hiện trong quan hệ quốc tế và nội hàm 
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khái niệm được hiểu rộng hay hẹp tùy vào cách tiếp cận khác nhau, tùy thuộc vào lợi ích kinh 

tế, mục tiêu, chiến lược của mỗi quốc gia, được tiếp cận theo các cách sau: 

Cách tiếp cận thứ nhất đặt khái niệm an ninh hàng hải là một bộ phận nằm trong tổng 

thể khái niệm an ninh nói chung được nhìn từ hai góc độ: 

Dưới góc độ an ninh truyền thống: những tranh chấp liên quan đến các yêu sách lãnh 

thổ, chủ quyền và quyền chủ quyền của các quốc gia ven biển làm căng thẳng gia tăng, dẫn 

đến nguy cơ xảy ra xung đột vũ trang trên biển là hiểm họa đe dọa trực tiếp tới an ninh hàng 

hải và quyền tự do hàng hải [1]. 

Dưới góc độ an ninh phi truyền thống: biển là nguồn tài nguyên thiên nhiên, là môi 

trường sống của con người và môi trường cho giao thông thương mại. Vì vậy, an ninh hàng 

hải nhấn mạnh đến sự duy trì trật tự trên biển nhằm phục vụ cho sự phát triển của con người 

và trật tự này có thể bị đe dọa từ nhiều hiểm họa không chỉ là khủng bố, cướp biển, tội phạm 

xuyên quốc gia, buôn lậu vũ khí, ma túy, di dân bất hợp pháp mà còn được mở rộng ra cả 

hiểm họa ô nhiễm môi trường biển, suy giảm tài nguyên, mất cân bằng hệ sinh thái và những 

thảm họa thiên nhiên tác động đến môi trường biển [6]. 

Cách tiếp cận thứ hai về an ninh hàng hải là cách tiếp cận theo hướng tiêu cực - 

“negative” và tích cực - “positive.”      

 Cách tiếp cận tiêu cực -“negative”: an ninh hàng hải được tiếp cận theo hướng xác 

định các hiểm họa phổ biến đe dọa tới an ninh hàng hải và đề ra các biện pháp loại trừ các 

hiểm họa đó [3]. Và nếu loại trừ được các hiểm họa này, đồng nghĩa với việc an ninh hàng 

hải được bảo đảm [2]. Như vậy, an ninh hàng hải nên được hiểu là sự an toàn, không bị đe 

dọa bởi các hiểm họa, là sự vắng mặt của các hiểm họa đe dọa an ninh hàng hải.              

 Cách tiếp cận theo hướng tích cực - “positive”, an ninh hàng hải được hiểu là sự 

duy trì đảm bảo “trật tự ổn định trên biển” - “good” or “stable order at sea”. Tuy nhiên lại 

chưa có một sự giải thích thỏa đáng thế nào là “trật tự” “ổn định” trên biển và đảm bảo trật tự 

trên biển bao gồm những nội dung gì [3].  

 Đứng ở góc độ ngành công nghiệp vận tải biển thì an ninh hàng hải được hiểu theo 

nghĩa hẹp, chỉ là sự an toàn của hệ thống giao thông vận tải biển và hàng hóa từ cảng khởi 

hành tới cảng đích mà không bị sự can thiệp hay tác động bởi bất kỳ một hoạt động tội phạm 

nào" [4]. 

Tại Mục 2.1.4 Phần A của Bộ luật quốc tế về An ninh tàu biển và Bến cảng (ISPS 

Code) có đưa ra định nghĩa theo đó an ninh hàng hải được hiểu “Là các biện pháp để bảo vệ 

tàu biển, cảng biển, công trình hàng hải, người, hàng hóa, dự trữ của tàu, các đơn vị vận 

chuyển hàng hóa tránh các rủi ro của một sự cố an ninh”. 

Từ những sự phân tích trên, có thể đi đến kết luận là không thể xây dựng một định 

nghĩa mang tính phổ quát về an ninh hàng hải mà nội hàm khái niệm an ninh hàng hải rộng 

hay hẹp tùy thuộc vào cách tiếp cận khác nhau. Tuy nhiên một điểm chung thống nhất về 

khái niệm an ninh hàng hải là tình trạng an toàn, không bị đe dọa bởi các hiểm họa và vận 

chuyển trái phép ma túy bằng đường biển luôn được đề cập đến như là một hiểm họa chính 

đe dọa tới an ninh hàng hải. 

2.2. Đánh giá sự tác động của vận chuyển trái phép ma túy bằng đường biển đối với an 

ninh hàng hải 

Ma túy là tên gọi chung của các chất kích thích, có nguồn gốc tự nhiên hoặc nhân tạo 

có khả năng tác động lên hệ thần kinh, thay đổi trạng thái tâm sinh lý của người sử dụng, tác 

động nghiêm trọng tới sức khỏe người dùng và gây nhiều hệ lụy xấu tới gia đình và xã hội. 

Theo quy định của Bộ luật Hình sự Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 27/11/2015 và 

có hiệu lực thi hành từ 1/7/2016, ma túy có liệt kê các dạng: “nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa, 

cao coca, lá, hoa, quả cây cần sa, quả thuốc phiện khô, quả thuốc phiện tươi, heroine, 
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cocaine, các chất ma tuý khác ở thể lỏng hay thể rắn”. Mặc dù ma túy được coi là tệ nạn xã 

hội, gieo bao cái chết trắng trong cộng đồng, nhưng việc buôn bán, vận chuyển trái phép ma 

túy đem lại nguồn lợi nhuận khổng lồ cho các đối tượng phạm tội cho nên các đối tượng, các 

tổ chức phạm tội đã không ngần ngại dùng mọi phương thức, thủ đoạn trong các khâu sản 

xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán ma túy để mong tìm kiếm những nguồn lợi phi pháp, bất 

chấp hậu quả to lớn, nguy hại nghiêm trọng mà ma túy gây ra cho con người và cộng đồng. 

 Khi đánh giá sự tác động của một hiểm họa đe dọa tới an ninh hàng hải, người ta 

thường dựa vào các yếu tố như tần suất hiểm họa xảy ra và mức độ tác động mà hiểm họa gây 

ra cho đối tượng. Nếu so sánh với các hiểm họa đe dọa an ninh hàng hải khác, có thể thấy 

hiểm họa cướp biển, cướp có vũ trang đối với tàu thuyền cũng xảy ra thường xuyên nhưng 

được đánh giá là tác động thấp tới đối tượng bởi mục tiêu cướp biển hướng tới chủ yếu là giá 

trị tài sản hàng hóa cướp được hoặc số tiền chuộc có được từ việc bắt cóc thủy thủ đoàn. Nếu 

so sánh với khủng bố hàng hải, thì có thể thấy tần suất của khủng bố hàng hải xảy ra ít, nhưng 

khi đã xảy ra, thì nó gây hậu quả to lớn khôn lường, không chỉ phá hủy mục tiêu, làm tê liệt 

các hải cảng sầm uất mà còn hủy hoại nghiêm trọng tới môi trường sinh thái. Đối với hiểm 

họa buôn bán, vận chuyển trái phép ma túy bằng đường biển, ta có thể dễ dàng nhận thấy nó 

được coi là hiểm họa to lớn tác động đến an ninh hàng hải bởi tần suất của hiểm họa xảy ra 

thường xuyên, tác động vào đối tượng dễ bị tổn thương là sức khỏe cộng đồng, gieo cái chết 

trắng đe dọa an ninh con người, vì vậy nó gây ra hậu quả nghiêm trọng, trở thành một rủi ro 

có nguy cơ cao. Việc đánh giá tác động của các hiểm họa đe dọa đến an ninh hàng hải có ý 

nghĩa cho các quốc gia trong việc hoạch định chính sách, xây dựng cơ chế, phân bổ nguồn 

lực để đối phó với các hiểm họa ở các mức độ khác nhau.  

2.3. Các phương thức, thủ đoạn vận chuyển trái phép ma túy bằng đường biển  

 Các tổ chức buôn bán ma túy quốc tế ngày càng sử dụng nhiều phương thức và thủ 

đoạn tinh vi trong vận chuyển ma túy bằng đường biển, thậm chí sẵn sàng đánh đắm tàu vận 

chuyển ma túy hoặc ném ma túy xuống biển để phi tang khi bị các cơ quan chức năng phát 

hiện. Cách thức truyền thống là cất giấu ma túy bên trong rất nhiều loại hàng hóa vận chuyển 

bằng đường biển do khối lượng hàng hóa vận chuyển bằng đường biển lớn, đa dạng về chủng 

loại, dễ dàng cho việc cất giấu ma túy bên trong hàng hóa. Nhiều trường hợp, đối tượng buôn 

bán, vận chuyển đã gia cố, làm giả hàng hóa giấu sẵn ma túy bên trong ngay từ lúc sản xuất 

hàng hóa, đóng gói khiến các cơ quan chức năng không thể phát hiện. Giấu ma túy trong 

container cũng trở nên phổ biến. Vận chuyển hàng hóa bằng conterner được coi là phương 

thức vận chuyển thuận tiện, đơn giản với chi phí hợp lý và nhanh chóng trở thành phương 

thức được đối tượng buôn bán, vận chuyển trái phép ma túy sử dụng. "Container đã cách 

mạng hóa thương mại quốc tế, nhưng nó cũng cung cấp vỏ lý tưởng cho bọn buôn lậu ma túy 

và buôn lậu người. Một khối lượng lớn container được vận chuyển qua các cảng trên thế giới 

mỗi ngày nhưng chỉ có một phần nhỏ có thể được kiểm tra", do đó "Chủ tàu và thậm chí cả 

cán bộ hải quan thường chỉ phải đưa nó vào tin tưởng rằng những gì bên trong container là 

những gì được đề cập trong các tài liệu về hàng hóa" [5]. Một số người đi lậu vé, trốn theo 

tàu cũng là những người vận chuyển mang theo ma túy trong người. 

 Hiện nay, phương thức vận chuyển ma túy càng trở nên tinh vi khi một số tổ chức tội 

phạm đã sử dụng tàu ngầm tự chế trong hoạt động buôn bán ma túy bằng đường biển. Theo báo 

cáo thống kê, kể từ năm 2006 đến nay đã có hơn 25 tàu ngầm chở ma túy bị bắt giữ ở Đông 

Thái Bình Dương, ước tính mỗi một tàu ngầm tự chế có thể mang tới 10 tấn ma túy với khoảng 

cách vận chuyển lên đến 5.000 dặm và được thiết kế để có thể nhanh chóng chìm khi bị các cơ 

quan chức năng phát hiện [8]. Tàu ngầm được coi là phương thức vận chuyển ma túy chủ yếu 

từ Trung Mỹ vào Mỹ. Tháng 6/2015, Cảnh sát biển Mỹ cũng đã ngăn chặn thành công một tàu 

ngầm tự chế vận chuyển 2,4 tấn cocaine vào Mỹ. Ngày18/7/2015 Hải quân Mỹ cũng phát hiện 

chiếc tàu ngầm tự chế gần khu vực ngoài khơi bờ biển Trung Mỹ, cách Bang Mexico khoảng 
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200 dặm về phía Nam đang chở gần 8 tấn cocaine được đóng thành hàng trăm tảng chắc như 

gạch [8]. Việc nhận diện các thủ đoạn, phương pháp vận chuyển ma túy bằng đường biển sẽ 

giúp các cơ quan chức năng đấu tranh chống lại hiểm họa này hiệu quả hơn.  

2.4. Tình hình vận chuyển trái phép ma túy bằng đường biển trên các tuyến đường 

hàng hải quốc tế 

Theo ước tính hiện tại dòng chảy heroin vào thị trường quốc tế hàng năm là 430 - 450 

tấn trong đó khoảng 50 tấn được sản xuất đến từ Myanmar và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân 

Lào, khoảng 380 tấn heroin và morphine được sản xuất từ Afghanistan. Chỉ có khoảng 5 tấn 

được tiêu thụ và thu giữ tại Afghanistan, phần lớn còn lại là 375 tấn được bán trên toàn thế 

giới [7].  

 Một số tuyến đường vận chuyển trái phép ma túy bằng đường biển chính trên thế giới 

- Tuyến đường phía nam từ Afghanistan đến Pakistan rồi đến các nước Đông Nam Á 

(ước tính 150 tấn heroin mỗi năm). Thị trường cho thuốc lắc và ma túy đá đang mở rộng ở 

Đông và Đông Nam Á trong 5 năm qua đã hình thành các tuyến đường buôn bán mới. 

Afghanistan cung cấp 80% của thuốc phiện của thế giới và gần một nửa số thuốc phiện trồng 

ở Afghanistan đang bị buôn bán qua Pakistan để đến Đông Nam Á và Châu Âu.   

- Tuyến đường Balkan đi từ Afghanistan qua Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp, Bulgaria đến 

Đông Nam Châu Âu và Tây Âu với khoảng 105 tấn heroin mỗi năm. Trong số 105 tấn, chỉ có 

37% ở lại Châu Âu, số còn lại được chuyển hướng từ Iran đến Caucauses, hoặc Châu Phi.  

- Tuyến đường phía bắc từ Afghanistan qua Trung Á đến Nga và Tây Âu với khoảng 

95 tấn heroin mỗi năm. Thị trường quốc gia lớn nhất cho heroin của Afghanistan là Liên bang 

Nga được ước tính tổng 13 tỷ USD một năm, và thị trường đã nhanh chóng mở rộng kể từ khi 

Liên bang Xô viết tan rã.  

- Tuyến đường từ Liên minh các Quốc gia Nam Mỹ đến Hoa Kỳ: Cocaine, cần sa, 

heroin, và các chất bất hợp pháp khác sản xuất ở Nam Mỹ thông qua các khu vực quá cảnh 

sáu triệu dặm vuông bao gồm vùng biển Caribbean, vịnh Mexico và Đông Thái Bình Dương 

để vào thị trường tiêu dùng lớn nhất thế giới là Hoa Kỳ. Theo ước tính của cơ quan thực thi 

ma túy Hoa Kỳ, trung bình mỗi năm có khoảng 300 tấn cocaine có nguồn gốc từ Colombia, 

Peru và Bolivia được buôn lậu vào Mỹ. 

- Tuyến đường từ Liên minh các Quốc gia Nam Mỹ đến Châu Âu với khoản 60 tấn 

Cocaine mỗi năm. Biển Địa Trung hải là một ngã tư quan trọng cho buôn lậu cocaine, heroin 

và thuốc lắc đi từ Nam Mỹ dọc theo bờ biển Tây Ba Nha để nhập khẩu vào Châu Âu, thông 

qua 3 tuyến đường chính: 

- Tuyến đường phía Bắc: Cocaine có xuất xứ từ các nước sản xuất của Nam Mỹ, khởi 

hành từ Venezuela và vùng Caribê để vào Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha;  

- Tuyến đường trung tâm: Các cocaine đã được nạp ở đâu đó trong vùng biển Caribê, 

gần bờ biển Nam Mỹ, qua các tuyến đường trung tâm (Cape Verde và quần đảo Canary) đi 

đến Châu Âu; 

- Tuyến đường Tây Phi: Theo Liên hợp quốc, ít nhất là 50 tấn cocaine đi từ Nam Mỹ 

đến dọc theo bờ biển Tây Phi, được vận chuyển qua sa mạc Sahara đến mũi phía Bắc của 

Morocco, từ đó đi qua các eo biển Gibraltar vào Tây Ban Nha [7].  

3. Sự điều chỉnh của pháp luật quốc tế đối với hiểm họa vận chuyển trái phép ma túy 

bằng đường biển 

3.1. Công ước thống nhất về các chất ma túy của Liên hợp quốc năm 1961  

 Công ước này có hiệu lực vào ngày 13 tháng 12 năm 1964 được coi là Công ước nền 

tảng trong pháp luật quốc tế điểu chỉnh việc kiểm soát ma túy trong thế giới hiện đại ngày 

nay. Thông qua phương pháp liệt kê, Công ước xây dựng một danh mục cụ thể các chất ma 
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túy, các chất hướng thần và các chất tiền ma túy, giúp các quốc gia thành viên biết được 

chính xác các chất nào đang được yêu cầu kiểm soát để nội luật hóa và đặt dưới sự kiểm soát 

của quốc gia. Tuy nhiên, Công ước không đề cập nhiều đến việc buôn bán ma túy trên vùng 

biển ngoài tầm kiểm soát của quốc gia - ví dụ như khu vực biển cả.  

Điều 28 của Công ước yêu cầu các quốc gia phải áp dụng mọi biện pháp cần thiết để 

ngăn chặn việc sử dụng giao thông đường biển cho hoạt động buôn bán bất hợp pháp lá cần 

sa. Điều 35 của Công ước cũng yêu cầu tất cả các quốc gia phải có nghĩa vụ nỗ lực hợp tác 

cùng nhau nhằm trấn áp việc buôn bán ma túy bất hợp pháp.  

Điều 36 của Công ước yêu cầu các quốc gia phải quy định trong luật pháp của mình, 

đặc biệt trong luật hình sự, hệ thống các hình phạt đối với hoạt động buôn bán ma túy. Đồng 

thời Công ước cũng ghi nhận thẩm quyền của quốc gia đối với các tội phạm xảy ra tại lãnh 

thổ của mình, theo đó, quốc gia có lãnh thổ là nơi thực hiện tội phạm hoặc có lãnh thổ là nơi 

phát hiện ra tội phạm sẽ có quyền khởi tố đối với các cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi buôn 

bán ma túy. Mục đích của Công ước là tăng cường khả năng của mỗi một quốc gia trong đấu 

tranh phòng chống buôn bán ma túy, do đó thật dễ hiểu khi Công ước không đề cập tới việc 

buôn bán, vận chuyển ma túy ở những vùng lãnh thổ không thuộc quyền tài phán của bất cứ 

quốc gia nào. Trên thực tế, Công ước không đạt được mục tiêu đề ra, nhiều quốc gia thực thi 

không hiệu quả trong việc ngăn chặn buôn lậu ma túy trên chính lãnh thổ của mình và cũng 

rất nhiều quốc gia không phê chuẩn công ước. 

3.2. Công ước Luật biển 

Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS.1982) - một Hiến 

chương quốc tế về biển và đại dương đã dành Điều 108 đề cập tới vấn đề đấu tranh chống tội 

phạm buôn ma túy trên các vùng biển theo đó (1)“Tất cả các quốc gia hợp tác với nhau để 

trấn áp việc buôn bán trái phép các chất ma túy và các chất kích thích do các tàu đi lại ở 

biển cả tiến hành trái với các công ước quốc tế”; (2)“Mọi quốc gia khi đã có lý do chính 

đáng để cho rằng một tàu mang cờ của nước mình đang buôn bán trái phép các chất ma túy 

và các chất kích thích đều có thể yêu cầu các quốc gia khác hợp tác để chấm dứt việc buôn 

bán đó”. 

Khoản 1 điều 108 quy định chung về nghĩa vụ hợp tác của tất cả các quốc gia nhưng 

không xác định rõ phương thức hợp tác là gì. Đó có thể là trao đổi song phương thông tin hay 

hoạt động quân sự đa phương hoặc cũng có thể liên quan đến hoạt động tình báo. Khoản 2 

điều 108 của Công ước Luật biển tái khẳng định lại thẩm quyền của nước tàu mang cờ (luật 

cờ tàu) trong quyền tài phán đối với tàu đang buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy 

đang treo cờ nước mình. Như vậy, không một quốc gia nào có thẩm quyền đối với tàu treo cờ 

nước ngoài đang vận chuyển ma túy trên biển cả, ngoại trừ được Nhà nước treo cờ ủy quyền. 

Tuy nhiên trên thực tế, mọi việc sẽ trở nên phức tạp hơn nếu tàu chở ma túy là tàu không 

quốc tịch. Theo thống kê của Hoa kỳ, hơn 10% tàu bị bắt giữ do vận chuyển trái phép ma túy 

bằng đường biển là tàu không quốc tịch (không có quốc tịch của quốc gia nào). Trong trường 

hợp này, nguyên tắc lãnh thổ và nguyên tắc bảo vệ sẽ được áp dụng. 

3.3. Công ước Viên năm 1988 của Liên hiêp̣ quốc về chống buôn bán các chất ma túy 

bất hợp pháp và các chất hướng thần   

Đây là công ước thể hiện rõ quyết tâm tăng cường sự hợp tác quốc tế trong việc trấn 

áp hoạt động buôn bán bất hợp pháp qua đường biển. Công ước cho phép các bên thiết lập 

quyền tài phán đối với các hành vi phạm tội được xác định trong công ước bằng tất cả các 

biện pháp hành chính hình sự trong nội luật nước mình. Đặc biệt điều 17 về buôn bán ma túy 

bất hợp pháp trên biển của Công ước đã mở rộng quyền cho quốc gia khi có căn cứ xác đáng 

để nghi ngờ một tàu tự do đi lại theo luật hàng hải quốc tế đang treo cờ hoặc có ký hiệu đăng 

ký của một bên khác đang tham gia vào việc buôn bán bất hợp pháp thì có thể thông báo cho 
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nước quản lý tàu đó khẳng định lại việc đăng ký của tàu và nếu đúng thì yêu cầu nước đó áp 

dụng những biện pháp thích đáng đối với con tàu. Đồng thời nước cờ treo của tàu cho phép 

nước yêu cầu được lên tàu đó, khám xét tàu đó, áp dụng những biện pháp thích đáng đối với 

tàu, người và hàng hoá trên tàu nếu phát hiện thấy các chứng cứ cho thấy tàu tham gia vào 

việc buôn bán bất hợp pháp.  

3.4. Công ước an toàn sinh mạng người trên biển (SOLAS-1974 - văn bản hợp nhất) và 

Bộ luật quốc tế về an ninh tàu biển và bến cảng (ISPS code)  

Sau sự kiện khủng bố rung chuyển quốc tế ngày 11 tháng 9 năm 2001 tại Hoa Kỳ và 

tiếp theo là vụ đánh bom khủng bố tàu Karine A (năm 2002), tàu Limburg (năm 2002) đã buộc 

cộng đồng quốc tế phải thực sự xem xét đầy đủ hơn về vấn đề an ninh hàng hải. Tháng 12 năm 

2002, trong phiên họp tại Đại hội đồng của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) đã thông qua việc 

bổ sung chương XI-2 (các biện pháp đặc biệt tăng cường an ninh hàng hải) vào Công ước 

SOLAS-74 theo đó đưa ra yêu cầu tất cả các tàu chạy tuyến quốc tế, có tổng dung tích từ 500 

GT trở lên đều phải được trang bị hệ thống báo động an ninh (Ship Security Alert System) giữa 

tàu và bờ (không gửi báo động đến các tàu khác), có thể kích hoạt tại buồng lái và một nơi khác 

trên tàu để báo động cho nhân viên an ninh công ty và chính quyền tàu treo cờ trong trường hợp 

tàu bị đe dọa an ninh. Ngày 19/5/2006, tổ chức IMO cũng đã thông qua Nghị quyết MSC.81, 

bổ sung sửa đổi Công ước SOLAS-74 (chương V) về việc thiết lập hệ thống nhận dạng và truy 

theo tầm xa (LRIT) đối với các tàu khách, tàu hàng (có tổng trọng tải trên 300 tấn trở lên) chạy 

tuyến quốc tế và các giàn khoan di động xa bờ có khả năng tự di chuyển. Hệ thống này cung 

cấp dịch vụ nhận dạng và theo dõi hành trình tàu biển trên phạm vi toàn cầu, cho phép giám sát 

vị trí của các tàu treo cờ của quốc gia hoạt động trên mọi vùng biển cũng như thông tin về các 

tàu dự kiến cập cảng hoặc cả tàu chạy trên vùng lãnh hải quốc gia. 

Cùng thời điểm năm 2002, Tổ chức IMO cũng thông qua Bộ luật quốc tế về An ninh 

tàu biển và Bến cảng (ISPS code). Trong Bộ luật xác định rõ vận chuyển trái phép ma túy 

bằng đường biển là một trong những hiểm họa đe dọa an ninh hàng hải. Mục đích của Bộ luật 

là thiết lập một khuôn khổ hợp tác giữa các Chính phủ ký kết, chính quyền địa phương, 

ngành công nghiệp Vận tải biển và cảng biển để kịp thời phát hiện, đánh giá các mối đe dọa 

an ninh đồng thời có các biện pháp ngăn ngừa đối với sự cố an ninh ảnh hưởng đến tàu biển 

và cảng biển trong hoạt động thương mại quốc tế. Để đạt được mục đích này, các tàu biển 

hoạt động tuyến quốc tế, có trọng tải trên 500 GT bao gồm cả tàu khách, tàu cao tốc, giàn 

khoan di động và các cảng biển có giao tiếp với tàu chạy tuyến quốc tế phải xây dựng bản kế 

hoạch an ninh tàu biển, kế hoạch an ninh bến cảng dựa trên đặc điểm cụ thể của từng tàu 

biển, bến cảng nhằm cung cấp các biện pháp bảo đảm an ninh cho tàu biển và các bến cảng ở 

các cấp độ an ninh khác nhau, ứng phó kịp thời khi có sự cố an ninh xảy ra. Mỗi tàu biển, bến 

cảng, mỗi công ty vận tải biển đều phải chỉ định Sỹ quan an ninh tàu, nhân viên an ninh công 

ty, nhân viên an ninh bến cảng để triển khai kế hoạch an ninh đã được phê duyệt cho từng tàu 

biển và bến cảng.  

Những quy định trong Công ước An toàn sinh mạng người trên biển (SOLAS-1974 - 

văn bản hợp nhất) và Bộ luật quốc tế về An ninh tàu biển và Bến cảng (ISPS code) đã đưa ra 

các biện pháp tăng cường an ninh đặc biệt hữu ích nhằm ứng phó với các hiểm họa đe dọa an 

ninh hàng hải, trong đó có hiểm họa vận chuyển ma túy trái phép bằng đường biển. 

4. Kết luận 

Có thể thấy rằng hoạt động vận chuyển trái phép ma túy bằng đường biển được thực 

hiện bởi các tổ chức tội phạm quốc tế, có tính chất tinh vi, phức tạp và việc đấu tranh chống 

loại tội phạm này đòi hỏi một hệ thống giải pháp đồng bộ. Đó không chỉ là sự hoàn thiện 

khung pháp lý làm cơ sở cho đấu tranh chống lại hiểm họa này mà quan trọng hơn là sự hợp 

tác giữa các quốc gia trên mọi lĩnh vực từ chia sẻ thông tin, phối hợp tác chiến đến thực hiện 
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các cuộc tuần tra chung, diễn tập trung, đào tạo nguồn nhân lực để nâng cao hiệu quả của 

các cơ quan chức năng trong việc tăng cường bảo đảm an ninh hàng hải. 
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Tóm tắt 

 Mặc dù Quốc hội đã ban hành nhiều Bộ luật cũng như Luật sửa đổi bổ sung các luật 

đã ban hành, như Luật Lao động, Luật sửa đổi bổ sung Luật Lao động, Luật Hàng hải, Luật 

người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng,… cũng như Chính phủ đã 

ban hành nhiều Nghị định, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của thuyền viên, người sử dụng lao 

động là thuyền viên; tạo điều kiện cho mối quan hệ lao động được hài hoà, ổn định; phát huy 

trí sáng tạo, tài năng của thuyền viên, tiến tới nâng cao tiến bộ xã hội, nhưng đối với hoạt 

động xuất khẩu thuyền viên, có nhiều tranh chấp giữa các bên liên quan, không thể dùng các 

Luật và Bộ luật cũng như Nghị định trong nước giải quyết được. 

 Nếu khiếu nại không được giải quyết dễ dẫn đến phát sinh tranh chấp, mà hậu quả có 

thể ảnh hưởng rất xấu quyền lợi của thuyền viên cũng như ảnh hưởng xấu đến cả chuỗi hoạt 

động kinh doanh của doanh nghiệp và đảm bảo trật tự an toàn xã hội. 

 Nhận diện những khiếu nại dễ dẫn đến phát sinh tranh chấp trong hoạt động xuất 

khẩu thuyền viên là công việc hết sức quan trọng, không những góp phần không nhỏ giúp các 

bên liên quan nâng cao hiểu biết về pháp luật lao động, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 

chính đáng của mình, mà còn giúp các cơ quan có thẩm quyền, có căn cứ để đưa ra các giải 

pháp hữu hiệu, nhằm hạn chế những khiếu nại, tranh chấp, cũng như tiến hành xây dựng, 

hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến công tác xuất khẩu thuyền viên một cách đầy đủ, 

đồng bộ phù hợp với quốc tế. Với mục đích đó, bài báo sẽ phân tích và đưa ra những khiếu 

nại chính yếu, cơ bản có thể dẫn đến những tranh chấp phát lý trong hoạt động xuất khẩu 

thuyền viên.  

 Từ khóa: Khiếu nại, tranh chấp lao động, thuyền viên, xuất khẩu thuyền viên. 

Abstract 

Although the Vietnam National Assembly has issued and amended many codes of law 

and resolutions such as Labor Law, Labor Law amended, Vietnam Maritime Code, 

Law on Vietnamese Labor Working Abroad under Contract, etc., as well as Vietnamese 

Government has issued many decrees, in order to protect the right and benefit of seafarers 

and employers, to make labor relations harmonious and stable, improving seafarers’ 

creation, talent and upgrade social status, these codes and resolutions are unable to resolve 

claims in relation to crewing activities. 

If these claims are not settled, it will lead to disputes which could create negative 

effects to not only seafarers’ right but also to business activities of firms and social security. 

Identifying claims which easily lead to disputes in seafarer export is an essential 

mission. This plays a very important part in improving all concerned parties’ knowledge of 

labor law, protecting their rights and benefits as well as giving administration reliable 

information to issue effective solutions in order to reduce claims, disputes and to make the 

legal system related to seafarer export better and internationally synchronized. For this 

purpose, the paper presents analyses and major and fundamental claims leading to legal 

disputes in seafarer export. 

 Keywords: Seafarer claims, labor disputes, seafarers, seafarers’ export. 
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1. Đặt vấn đề 

 Những người lao động xuất khẩu nói chung, thường được quốc tế gọi bằng thuật ngữ 

“migrant worker - lao động di cư”. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc di cư lao động quốc 

tế, nhưng lý do chủ yếu là kinh tế. Di cư lao động quốc tế thường diễn ra dưới hai hình thức, 

đó là di cư tự do và di cư có tổ chức. Di cư lao động quốc tế có tổ chức gọi là xuất khẩu lao 

động, có sự can thiệp, quản lý của Chính phủ các quốc gia. Xét về nghề nghiệp, đối tượng 

thuyền viên xuất khẩu cũng được coi là lao động di cư.  

 Tại Việt Nam hiện nay, việc cấp “Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi 

làm việc ở nước ngoài” cho các tổ chức, doanh nghiệp được phép đưa lao động là người Việt 

Nam ra nước ngoài làm việc, trong đó có đối tượng lực lượng thuyền viên Việt Nam làm việc 

trên các tàu biển, do sở hữu thuộc chủ tàu hay quản lý, khai thác bởi người nước ngoài, do 

Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, là cơ quan quản lý 

Nhà nước của Việt Nam đảm trách. Cục Quản lý lao động ngoài nước cũng quản lý, theo dõi 

cả các tổ chức, doanh nghiệp có chức năng “xuất khẩu lao động”, lẫn “lao động xuất khẩu là 

công dân Việt Nam”. Tuy nhiên, không giống như các đối tượng “lao động xuất khẩu” khác, 

đều được theo dõi, quản lý bởi Cục Quản lý lao động ngoài nước (cả đối tượng là thuyền viên 

tàu đánh cá), hiện nay vẫn chưa có bộ phận chuyên trách của bất kỳ cơ quan nhà nước nào 

quản lý trực tiếp lực lượng thuyền viên xuất khẩu Việt Nam, kể cả tại Cục Quản lý lao động 

ngoài nước, cũng như Cục Hàng hải. Như vậy, xét về mặt đối tượng người lao động, thuyền 

viên xuất khẩu là trường hợp rất riêng, rất đặc biệt. 

Mặt khác, trong hoạt động xuất khẩu thuyền viên có rất nhiều bên, nhiều tổ chức tham 

gia, đặc biệt liên quan đến yếu tố nước ngoài, nên không thể tránh khỏi những bất đồng, xung 

đột về quyền và lợi ích của các bên. Thông thường, những bất đồng sẽ dẫn đến khiếu nại và 

sau đó có thể dẫn đến những tranh chấp giữa các bên.  

Xét trên phương diện lý thuyết, thì khiếu nại, chính là phương thức quan trọng để các 

bên liên quan trong hoạt động xuất khẩu thuyền viên, nhất là thuyền viên, bảo vệ các quyền 

và lợi ích hợp pháp của mình. 

Hoạt động xuất khẩu thuyền viên là một chuỗi, về cơ bản gồm ba khối chính tạo ra 

sản phẩm của quá trình đào tạo và huấn luyện hàng hải, đó là những thuyền viên Việt Nam, 

đến làm việc trên đội tàu biển của các chủ tàu hay người quản lý, khai thác tàu nước ngoài. 

Trong hoạt động xuất khẩu thuyền viên có rất nhiều vấn đề, cũng như nhiều yếu tố cần phải 

quan tâm. Để hoạt động xuất khẩu thuyền viên diễn ra một cách suôn sẽ, ngày càng phát triển 

bền vững, thì điều quan trọng là mọi khâu, mọi vấn đề liên quan giữa các bên phải được giải 

quyết ổn thỏa. Chính vì vậy, lường hết và sau đó là kiểm soát được mọi vấn đề liên quan có 

thể xảy ra, sẽ quyết định sự thành công của hoạt động. Muốn làm được điều này, đòi hỏi 

trước hết cần phải hạn chế được những tranh chấp có thể phát sinh, sau đó tiến tới giải quyết 

có hiệu quả các tranh chấp theo hướng đạt được thỏa thuận hợp lý giữa các bên liên quan. Để 

đưa ra những giải pháp hữu hiệu nhằm hạn chế những tranh chấp giữa các bên liên quan 

trong hoạt động xuất khẩu thuyền viên, điều quan trọng đó là, cần phải biết được những 

nguyên nhân có thể phát sinh tranh chấp. Những nguyên nhân có thể dẫn đến phát sinh tranh 

chấp giữa các bên, chủ yếu xuất phát từ những khiếu nại.   

2. Những khiếu nại có thể phát sinh tranh chấp trong hoạt động xuất khẩu thuyền viên 

Trong hoạt động xuất khẩu thuyền viên, các mối quan hệ lao động, thương mại, có thể 

phát sinh những mâu thuẫn ở các mức độ khác nhau, với nhiều nguyên nhân khác nhau. Có 

những mâu thuẫn chỉ dừng lại ở mức độ thắc mắc của các bên, nhất là thuyền viên, khi họ 

cho rằng quyền hay lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình bị vi phạm. Tất nhiên, không phải 

tất cả các tranh chấp giữa các bên trong hoạt động xuất khẩu thuyền viên đều xuất phát từ 

những khiếu nại. Có những tranh chấp pháp lý xảy ra như một tất yếu khách quan, khi các 

bên cho rằng quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình bị xâm hại. 
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Trong hoạt động xuất khẩu thuyền viên thông thường có ba bên liên quan chính, đó là 

thuyền viên Việt Nam; doanh nghiệp xuất khẩu thuyền viên trong nước và chủ tàu hay người 

quản lý, khai thác tàu nước ngoài. Do vậy, về cơ bản có thể xảy ra những nhóm khiếu nại sau: 

- Nhóm những khiếu nại giữa thuyền viên Việt Nam với doanh nghiệp xuất khẩu 

thuyền viên trong nước; 

- Nhóm những khiếu nại giữa thuyền viên Việt Nam với chủ tàu hoặc người quản lý, 

khai thác tàu nước ngoài; 

- Nhóm những khiếu nại giữa doanh nghiệp xuất khẩu thuyền viên trong nước với chủ 

tàu hay người quản lý, khai thác tàu nước ngoài. 

Tổng hợp các nhóm khiếu nại trong hoạt động xuất khẩu thuyền viên, nếu phân loại 

theo những vấn đề cơ bản, thì có thể chia thành những khiếu nại chính như sau: 

Thứ nhất, tiền lương, tiền trả cho các việc làm ngoài giờ, tiền thưởng, trợ cấp, tiền 

nghỉ phép hoặc thù lao thêm khác. Đối với thuyền viên, tiền lương và các loại tiền trả thêm 

khác, là cốt lõi khi họ quyết định làm việc cho doanh nghiệp xuất khẩu thuyền viên, đi làm 

việc cho chủ tàu nước ngoài. Theo thực tiễn khách quan, hoạt động các chủ tàu, của các 

doanh nghiệp là nhằm phát sinh lợi nhuận ở mức tối đa và hạn chế đến mức thấp nhất chi phí, 

trong đó có các chi phí cho thuyền viên. Chính vì vậy, các chủ tàu, doanh nghiệp xuất khẩu 

thuyền viên hướng tới lợi nhuận, còn thuyền viên hướng đến tiền lương, tiền công được trả 

tối đa tương xứng với sức lao động đã bỏ ra. Các chủ tàu, các doanh nghiệp xuất khẩu thuyền 

viên muốn trả tiền lương và các khoản tiền khác cho thuyền viên càng ít càng tốt, ngược lại 

thuyền viên muốn hưởng lương, tiền công càng nhiều càng tốt. Tất yếu xảy ra là, các doanh 

nghiệp xuất khẩu thuyền viên nhỏ, khả năng tài chính hạn hẹp, và thường có đối tác là những 

chủ tàu hay người quản lý, khai thác tàu nước ngoài nhỏ, lẻ, không có uy tín hoặc đến từ 

những nước không phải là các quốc gia tiên tiến, điển hình là những chủ tàu Trung Quốc, vì 

vậy họ chỉ chi trả mức lương hạn định thậm chí nợ tiền lương của thuyền viên và hệ quả dẫn 

đến thuyền viên khiếu nại. Ngoài ra cũng có một số doanh nghiệp xuất khẩu thuyền viên Việt 

Nam, nhận mức khoán trả chi phí cho cả thuyền bộ từ chủ tàu hay người quản lý, khai thác 

tàu nước ngoài, khi đó có thể doanh nghiệp sẽ tự mình điều chỉnh tiền lương, thu nhập của 

các chức danh, phần lớn là theo hướng cắt giảm, nhất là đối với cách chức danh thấp trên tàu. 

- Thứ hai, số giờ làm việc tối đa, số giờ nghỉ ngơi tối thiểu. Một số chủ tàu, người 

quản lý, khai thác tàu nước ngoài, bắt thuyền viên làm việc quá giờ quy định, được nghỉ ngơi 

với thời gian ít hơn số giờ nghỉ ngơi tối thiểu được quy định tại các bộ luật quốc gia [1], cũng 

như Công ước Lao động Hàng hải 2006 [3], mà không được tính tiền làm thêm giờ. Nhất là 

sự việc như thế, xảy ra thường xuyên mà không được nghỉ bù đầy đủ, sẽ dẫn đến những bức 

xúc, kiến nghị của thuyền viên là tất yếu. 

- Thứ ba, bảo hộ lao động, an toàn lao động. Thuyền viên phải được bảo vệ sức khoẻ 

lao động, cuộc sống, làm việc và đào tạo trên tàu trong môi trường an toàn và vệ sinh [2, 3]. 

Quá trình làm việc trực tiếp trên tàu biển, thuyền viên dù sử dụng công cụ các máy móc, 

trang thiết bị công nghệ hiện đại, vẫn có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 

Chính vì vậy, điều kiện làm việc, bảo đảm các yêu cầu về an toàn, vệ sinh lao động là một 

trong những yếu tố hết sức quan trọng. Có nhiều chủ tàu hay người quản lý, khai thác tàu 

không có những đánh giá rủi ro, cũng như không thực hiện việc đào tạo và hướng dẫn thuyền 

viên; cảnh báo phòng ngừa tai nạn lao động, thương tích và bệnh tật trên tàu, gồm các biện 

pháp làm giảm bớt và phòng ngừa nguy cơ tiếp xúc với các mức độ độc hại của hoá chất và 

các tác nhân xung quanh, cũng như nguy cơ thương tích hoặc bệnh tật có thể phát sinh do sử 

dụng thiết bị và máy móc trên tàu; các quy trình phòng ngừa tai nạn, thương tích, bệnh tật 

nghề nghiệp trên tàu cần thường xuyên bổ sung, cập nhận, đảm bảo liên tục nâng cao an toàn 

lao động và bảo vệ sức khoẻ cho thuyền viên, đã tính đến các biện pháp phòng ngừa, bao 

gồm cả kiểm soát thiết kế và vận hành máy, thay thế các quá trình và các quy trình đối với 
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các nhiệm vụ cá nhân và tập thể, và sử dụng dụng cụ bảo hộ cá nhân; và các yêu cầu kiểm tra, 

báo cáo và khắc phục các điều kiện không an toàn và điều tra, báo cáo tai nạn lao động trên 

tàu [3]. Do vậy có thể xảy ra những tai nạn đáng tiếc đối với thuyền viên làm việc trên tàu, 

mà do lỗi của chủ tàu hay người quản lý khai thác tàu nước ngoài đã không đảm bảo an toàn 

lao động, bảo hộ lao động trên tàu. 

- Thứ tư, chủ tàu hoặc người quản lý, khai thác tàu, đã không duy trì khu vực sinh hoạt 

và các phương tiện giải trí thích hợp cho thuyền viên làm việc hoặc sống trên tàu, hoặc cả hai, 

phù hợp với việc tăng cường sức khoẻ thể chất và tinh thần của thuyền viên, đáp ứng các tiêu 

chuẩn tối thiểu về khu vực sinh hoạt và các phương tiện giải trí [3]. Trên một số tàu, thuyền 

trưởng, máy trưởng và đại phó không có phòng khách riêng, ngoài các buồng ngủ của họ.  

 - Thứ năm, chủ tàu hay người quản lý, khai thác tàu phải đảm bảo lương thực, thực 

phẩm và nước uống với chất lượng, giá trị dinh dưỡng phù hợp với các nhu cầu của tàu, thậm 

chí phải lưu ý đến nền tảng tôn giáo và văn hoá khác nhau của thuyền viên làm việc trên tàu 

[1, 3]. Tuy nhiên có những chủ tàu hay người quản lý, khai thác tàu đã vi phạm các quy định 

tiêu chuẩn cung cấp tối thiểu về số lượng và chất lượng của lương thực, thực phẩm và nước 

uống, đối với các bữa ăn của thuyền viên trên tàu. 

 - Thứ sáu, về chăm sóc y tế: 

 + Chủ tàu đã bỏ qua nghĩa vụ phải chịu chi phí cho thuyền viên làm việc trên tàu khi 

thuyền viên bị ốm và bị thương tích xảy ra từ ngày bắt đầu làm việc trên tàu đến ngày hồi 

hương [3], hoặc phát sinh do công việc trong các ngày đó [3]; 

 + Chủ tàu đã không bồi thường trong trường hợp tử vong hoặc mất khả năng làm việc 

lâu dài của thuyền viên do ốm đau thương tật hoặc rủi ro nghề nghiệp, như đã cam kết trong 

hợp đồng thuê lao động thuyền viên, cũng như theo thông lệ quốc tế; 

+ Chủ tàu từ chối nghĩa vụ đài thọ chi phí chăm sóc y tế, bao gồm điều trị y tế và 

cung cấp thuốc men cần thiết và các thiết bị khám chữa bệnh, ăn ở xa nhà đến khi thuyền 

viên bình phục, hoặc cho đến bệnh tật của thuyền viên được cho thấy là mãn tính;  

+ Chủ tàu đã không thực hiện nghĩa vụ trả chi phí chôn cất trong trường hợp thuyền 

viên tử vong trên tàu hoặc trên bờ trong thời gian được tuyển dụng. 

+ Chủ tàu không trả đầy đủ lương khi thuyền viên bị bệnh hoặc bị thương, nhưng vẫn 

còn ở trên tàu hoặc cho đến khi thuyền viên được hồi hương. 

- Thứ bảy, chủ tàu hay người quản lý, khai thác tàu đã không mua đủ các loại bảo 

hiểm như, bảo hiểm P & I, bảo hiểm tai nạn thuyền viên,… [1, 3].     

- Thứ tám, chế độ thanh toán bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. Quy định bắt buộc của 

luật pháp Việt Nam đối với các doanh nghiệp xuất khẩu thuyển viên, quản lý trực tiếp thuyền 

viên phải có trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế cho thuyền viên [2]. Thực 

trạng hiện nay, do cả phía thuyền viên “nhảy việc” từ doanh nghiệp này sang doanh nghiệp 

xuất khẩu thuyền viên khác, hoặc thuyền viên kí hợp đồng theo chuyến (Chủ tàu hay Người 

sử dụng trực tiếp khi thuyền viên làm việc sẽ lo), còn có nguyên nhân từ phía chính các 

doanh nghiệp xuất khẩu thuyền viên Việt Nam, rất nhiều doanh nghiệp nhỏ, chưa có tầm ảnh 

hưởng, kinh doanh theo thời vụ ngắn hạn, thường không đóng tiền bảo kiểm xã hội, bảo hiểm 

y tế cho thuyền viên, nợ tiền bảo hiểm của thuyền viên với số tiền không nhỏ. Việc này đã 

gây khó khăn cho thuyền viên sau khi làm việc trên tàu nước ngoài về nước, khi ốm đau bệnh 

tật, cũng như khi hoàn tất hợp đồng, thanh toán bảo hiểm để duy trì ở nơi làm việc mới. 

 - Thứ chín, quyền được hồi hương. Chủ tàu hay người quản lý, khai thác tàu nước 

ngoài cũng như doanh nghiệp xuất khẩu thuyền viên trong nước, không được bắt thuyền viên 

trả trước chi phí hồi hương tại thời điểm họ bắt đầu được tuyển dụng, và cũng không được 

đòi lại khoản thu chi phí hồi hương từ tiền lương của thuyền viên hoặc thu nhập khác, trừ khi 

thuyền viên vi phạm các lỗi nghiêm trọng thuộc về trách nhiệm tuyển dụng của mình, phù 

hợp với các văn bản pháp luật hoặc quy định quốc gia, hoặc các biện pháp khác, hoặc thoả 
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ước tập thể có thể áp dụng [3]. Chủ tàu hay người quản lý, khai thác tàu nước ngoài cũng như 

doanh nghiệp xuất khẩu thuyền viên Việt Nam, có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho 

việc hồi hương thuyền viên làm việc trên tàu, khi tàu ghé vào các cảng của “mình” hoặc đi 

qua lãnh hải hoặc vùng nước nội thủy của “mình”, cũng như việc thay thế thuyền viên trên 

tàu. Tuy nhiên trong thực tiễn có những chủ tàu hay người quản lý, khai thác tàu nước ngoài 

cũng như doanh nghiệp xuất khẩu thuyền viên Việt Nam đã không thực hiện đúng nghĩa vụ 

đã cam kết hoặc không thực hiện theo đúng luật định. 

 - Thứ mười, trong mọi trường hợp, tàu bất kỳ bị đắm hoặc mất tích, chủ tàu phải bồi 

thường cho mọi thuyền viên trên tàu do thất nghiệp bởi tàu bị đắm hoặc mất tích [3]. Tuy 

nhiên một số chủ tàu đã không thực hiện điều này. 

3. Nguyên nhân phát sinh những khiếu nại trong hoạt động xuất khẩu thuyền viên 

3.1. Nguyên nhân chủ quan 

Sự hiểu biết về pháp luật của thuyền viên, doanh nghiệp xuất khẩu thuyền viên và chủ 

tàu hay người quản lý, khai thác tàu nước ngoài còn hạn chế hoặc do cố tình. 

Đối với doanh nghiệp xuất khẩu thuyền viên, nhất là khi doanh nghiệp được chủ tàu 

hay người quản lý, khai thác tàu nước ngoài, ủy quyền chi trả tiền lương cho thuyền viên Việt 

Nam, do không nắm vững các văn bản pháp luật lao động, nên giải quyết chế độ cho thuyền 

viên thấp hơn quy định hoặc không phù hợp. Hoặc, vì quá theo đuổi mục tiêu lợi nhuận bằng 

cách giảm tối đa các phí tổn thương mại, trong đó có các khoản chi trả cho thuyền viên, nên 

có thể vi phạm đến các quy định của pháp luật lao động, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp 

pháp của thuyền viên. Đây là một nguyên nhân chủ yếu phát sinh những khiếu nại của thuyền 

viên. Trong thực tế, các doanh nghiệp xuất khẩu thuyền viên rất hay mắc phải những vấn đề 

như: trả lương thấp, chậm trả lương, không công khai trong phân phối thu nhập, phúc lợi,... 

Một số doanh nghiệp xuất khẩu thuyền viên cố tình tránh né việc thực hiện hoặc thực hiện 

không đầy đủ các quy định của pháp luật lao động, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp 

của thuyền viên. Một số doanh nghiệp khác thì lại không ký kết hợp đồng lao động, thỏa ước 

lao động tập thể. 

Đối với chủ tàu, người quản lý, khai thác tàu nước ngoài, ngoài những vi phạm nói 

trên, có chủ tàu chưa mua đủ các loại bảo hiểm như, bảo hiểm P & I, bảo hiểm tai nạn thuyền 

viên,… Một số cá nhân, đại diện cho chủ tàu (thường chính là những thuyền viên có cùng 

quốc tịch với chủ tàu, đảm nhận những chức danh cao nhất trên tàu) có thái độ đối xử thô 

bạo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm đối với thuyền viên Việt Nam. Đã có nhiều trường hợp 

như vậy, xảy ra khá nghiêm trọng và thường tập trung vào các chủ tàu, người quản lý, khai 

thác tàu nước ngoài nhỏ, không có uy tín hoặc các chủ tàu Trung Quốc. Chính vì sự đối xử 

thô bạo, xúc phạm danh dự nhân phẩm thuyền viên Việt Nam, kiểu quản lý cửa quyền hách 

dịch đã gây nên sự bức xúc, căm phẫn trong thuyền viên Việt Nam và tất yếu sẽ phát sinh 

những khiếu nại, sau đó là những tranh chấp lao động. Một số chủ tàu hay người quản lý, 

khai thác tàu nước ngoài bắt thuyền viên làm việc quá thời gian luật cho phép hay làm thêm 

giờ mà không trả lương, không được nghỉ bù. 

Về phía thuyền viên, hầu hết những thắc mắc, khiếu nại từ phía thuyền viên đưa ra đều 

chính đáng. Tuy nhiên, về phương pháp cũng như hình thức khiếu nại còn thiếu tính tổ chức 

và hầu hết là mang tính tự phát. Mặt khác, thuyền viên lại không am hiểu pháp luật, trình độ 

ngoại ngữ hạn chế, nên họ còn lúng túng trong việc thương thảo với phía doanh nghiệp xuất 

khẩu thuyền viên, hay chủ tàu, hoặc người quản lý, khai thác tàu nước ngoài, để tìm ra hướng 

giải quyết hợp lý. Cũng có những trường hợp thuyền viên, do không hiểu biết về pháp luật, 

nên đã có những đòi hỏi không chính đáng, vượt quá các quy định của pháp luật, của hợp 

đồng thuê lao động thuyền viên và đây cũng chính là một trong số những nguyên nhân gây ra 

khiếu nại, dẫn đến tranh chấp lao động. Ví dụ như, thuyền viên bị thương, xảy ra khi không 

làm việc trên tàu hay bị thương hoặc ốm do chính lỗi có chủ tâm của thuyền viên bị ốm, bị 

thương đó; hay thuyền viên có bệnh tật hoặc thương tật những đã cố tình giấu kín có chủ định 
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khi tuyển dụng. Rất nhiều thuyền viên tự biết rất rõ mình có trình độ chuyên môn năng lực 

yếu kém hay nói cách khác do chất lượng thấp, phải chấp nhận đầu quân cho những doanh 

nghiệp xuất khẩu thuyền viên nhỏ, lẻ với mong muốn có việc làm, dẫn đến việc họ gặp nhiều 

rủi ro bị thiệt thòi đủ điều, dễ bị lạm dụng,…  

Về phía các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Vẫn còn tình trạng buông lỏng 

quản lý, không thực hiện thanh tra lao động thường xuyên, nên không kịp thời phát hiện ra 

những sai phạm và chưa giải quyết triệt để các vi phạm của doanh nghiệp xuất khẩu thuyền 

viên. Mặt khác, chưa có sự quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ kịp thời, hiệu quả từ phía các cơ quan 

chức năng có thẩm quyền đối với hoạt động xuất khẩu thuyền viên nói chung và đối với 

thuyền viên xuất khẩu Việt Nam nói riêng.    

3.2. Nguyên nhân khách quan 

Một trong những nguyên nhân dẫn đến khiếu nại, làm phát sinh tranh chấp, đó là hệ 

thống pháp luật về lao động của Việt Nam chưa được đầy đủ, đồng bộ và kịp thời. 

Việt Nam có những đặc điểm riêng về kinh tế, chính trị và xã hội, nên không thể có 

ngay một hệ thống pháp luật lao động đầy đủ, phù hợp với hệ thống luật quốc tế, trong khi 

các quan hệ giữa các bên liên quan trong hoạt động xuất khẩu thuyền viên nảy sinh nhiều vấn 

đề và có chiều hướng phức tạp hơn. Mặc dù Quốc Hội Việt Nam đã ban hành Bộ luật Lao 

động, cũng như nhiều Bộ luật và luật, cũng như Chính phủ đã ban hành các văn bản dưới luật 

liên quan, nhưng nhiều quan hệ mới phát sinh, nên cần có thời gian để sửa đổi bổ sung cho 

phù hợp. 

4. Kết luận 

 Trong quá trình diễn ra hoạt động xuất khẩu thuyền viên, việc xảy ra xung đột về 

quyền và lợi ích giữa các bên liên quan là bình thường. Tuy nhiên, nếu các bên liên quan 

không giải quyết tốt mọi việc, có thể sẽ dẫn đến những hậu quả xấu, làm ảnh hưởng lớn đến 

công tác xuất khẩu thuyền viên. Hơn lúc nào hết, các bên liên quan khiếu kiện, tranh chấp là 

bất đắc dĩ, khi quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm. Giải quyết ổn thỏa mọi xung đột, bất 

đồng ngay khi chưa hình thành, phát sinh là công việc quan trọng, nhằm giúp hoạt động xuất 

nhập khẩu thuyền viên phát triển bền vững. Hầu như các tranh chấp phát sinh giữa các bên 

liên quan đều xuất phát từ những khiếu nại. Lường hết được những khó khăn, rủi ro trong đó 

có rủi ro về pháp lý trong hoạt động xuất khẩu thuyền viên là công việc hết sức cần thiết. 

Chính vì vậy việc nhận diện những khiếu nại có thể dẫn đến phát sinh tranh chấp, nhằm xây 

dựng được những giải pháp hạn chế tranh chấp, cũng như làm thay đổi thái độ khiếu nại của 

các bên là công việc quan trọng cần phải làm. 

Để hoạt động xuất khẩu thuyền viên diễn ra tốt đẹp, ngày một phát triển bền vững, thì 

mọi công việc trong các khâu liên quan đều được thực hiện và hoàn thành tốt. Muốn thực 

hiện được điều này, đòi hỏi sự nỗ lực của tất cả các bên cùng nhau thực hiện tốt rất nhiều vấn 

đề, trong đó có, yêu cầu các điều khoản trong hợp đồng thuê lao động thuyền viên phải được 

nêu một cách rõ ràng, hết sức tránh và hạn chế sự mập mờ; thuyền viên trước khi tham gia 

vào hoạt động của thị trường lao động cần tự trang bị cho mình kiến thức pháp luật nhất định 

để làm việc hiệu quả, tự tin; và trên hết đó là đòi hỏi các bên tham gia vào hoạt động xuất 

khẩu thuyền viên phải cần tập trung vào thực hiện những gì đã cam kết. 

Bài báo đã tập trung vào việc phân tích, nhận diện những khiếu nại có thể phát sinh 

tranh chấp giữa các bên liên quan trong hoạt động xuất khẩu thuyền viên. Về biện pháp nhằm 

hạn chế, cũng như cơ chế giải quyết những tranh chấp giữa các bên liên quan trong hoạt động 

xuất khẩu thuyền viên sẽ được tác giả trình bày trong những bài báo khác. 
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Abstract 

 For establishing the differential equations to describe the motion of a surface marine 

craft on bridge simulator system, parameters of equations including hydrodynamic 

coefficients need to be determined. With a particular ship, these hydrodynamic components 

can be obtained by experiment. However, at the design stage the calculation based on 

dynamic theory is necessary. Unluckily, previous studies proved that no unique existing 

methods can determine all hydrodynamic coefficients. 

This paper aims to generalize and introduce a combination method to determine all 

components of hydrodynamic coefficient of added mass and inertia moment of marine crafts 

moving in 6 degrees of freedom. 

 Keywords: Hydrodynamic coefficient, added mass and moment of inertia, 

hydrodynamics. 

1. Introduction 

When a surface craft moves on water, the fluid moving around creates forces effecting 

to the hull. These forces are defined as hydrodynamic forces consisting of inertia forces of 

added mass, damping forces and restoring tensors. 

Added mass and added moment of inertia are only generated when a craft accelerates 

or decel - erates. They are directly proportional to the body’s acceleration and derived by 

equation on 6 degrees of freedom (6DOF) [6]: 

F =

⌈
⌈
⌈
⌈
⌈
 
X
Y
Z
K
M
N⌉

⌉
⌉
⌉
⌉
 

= MA. ẍ = MA ×
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⌈
⌈
⌈
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ν

ẇ
̇
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̇
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⌉
⌉
⌉
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 (1.1) 

𝑀𝐴 =

[
⌈
⌈
⌈
⌈
 
𝑚11 𝑚12 𝑚13

𝑚21 𝑚22 𝑚23

𝑚31 𝑚32 𝑚33

    

𝑚14 𝑚15 𝑚16

𝑚24 𝑚25 𝑚26

𝑚34 𝑚35 𝑚36
𝑚41 𝑚42 𝑚43

𝑚51 𝑚52 𝑚53

𝑚61 𝑚62 𝑚63

    

𝑚44 𝑚45 𝑚46

𝑚54 𝑚55 𝑚56

𝑚64 𝑚65 𝑚66]
⌉
⌉
⌉
⌉
 

 (1.2) 

Where ẍ = [�̇�, �̇�, �̇�, �̇�, �̇�, �̇�]𝑇 is acceleration matrix; 𝐹 = [𝑋, 𝑌, 𝑍, 𝐾,𝑀,𝑁]𝑇is matrix of 

hydrodynamic forces and moments in 6DOF: 

 

DOF Motion / rotation Velocities 
Force 

moment 

1 surge - motion in x direction u X 

2 sway - motion in y direction v Y 

3 heave - motion in z direction w Z 

4 roll - rotation about the x axis p K 

5 pitch - rotation about the y axis q M 

6 yaw - rotation about the z axis r N 
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Where mij is component of added mass in the ith direction caused by acceleration in 

direction j. Each component 𝑚𝑖𝑗 is represented by a coefficient kij or by a non-dimensional 

coefficient �̅�𝑖𝑗 which is called hydrodynamic coefficient of added mass. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure. 1 Motions of craft in 6DOF 

In order to establish differential equations of the craft motion, it is necessary to 

determine matrix MA. For a particular ship, it can be obtained by experimental methods. 

However, for display the craft motion on a simulator system especially in design stage, the 

hydrodynamic coefficients have to be predicted by theoretical methods.  

The basic method for calculating added mass was firstly introduced by Dubua in 1776 

then was expressed mathematically and exactly by Green in 1883 and Stokes in 1843 by 

expression of added mass of a sphere. Later many researchers generalized the notion of added 

mass to an arbitrary body moving in different regimes [1]. Some main components of MA can 

be calculated by assuming the ship as a sphere, spheroid, ellipsoid, rectangular, cylinder. 

However this method only obtains an approximate result and solves a limitation of added 

masses components. 

Most of components can be solved by using conformal mapping method. Two well 

known methods are Classis transformation of Lewis in 1929 with two parameters and 

Extended - Lewis transformation of Athannsoulis and Loukalis in 1985 with three 

parameters. The principal for calculating of added mass is based on work of Ursell in 1949 

and Frank in 1967 for arbitrary symmetric cross section [5]. For this method Strip theory 

approach was applied. 

However, no single method can determine all components of the matrix [5]. 

2. Fundamental theory 

Basing on theory of kinetic energy of fluid mij is determined from the formula: 

𝑚𝑖𝑗 = −𝜌 ∮ 𝜑𝑖
 

𝑆

𝜕𝜑𝑗

𝜕𝑛
𝑑𝑆 (2.1) 

Where S is the wetted ship area,  is water density, 𝜑𝑖 is potentials of the flow when 

the ship is moving in ith direction with unit speed. Potentials 𝜑𝑖 satisfy the Laplace equation 

[3]. The matrix MA totally have 36 components as derived in (1.2). However, with marine 

craft, the body is symmetric on port-starboard (xy plane), it can be concluded that vertical 

motions due to heave and pitch induce no transversal force. The same consideration is 

applied for the longitudinal motions caused by acceleration in direction j = 2, 4, 6. Moreover, 

due to symmetry of the matrix MA, mij = mji.  Thus, 36 components of added mass are 

reduced to 18: 
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𝑀𝐴 =

[
⌈
⌈
⌈
⌈
 
𝑚11 0 𝑚13

0 𝑚22 0
𝑚31 0 𝑚33

    

0 𝑚15 0
𝑚24 0 𝑚26

0 𝑚35 0
0 𝑚42 0

𝑚51 0 𝑚53

   0   𝑚62 0
    

𝑚44 0 𝑚46

0 𝑚55 0
𝑚64 0 𝑚66]

⌉
⌉
⌉
⌉
 

   (2.2) 

By studying defferent methods introdued by prvious studies, the group of authors 

combine and suggest a combination method to determine the hydrodynamic coefficients of 

the remaining components. 

3. Methods suggested for determining hydrodynamic coefficients 

3.1. Equivalent elongated Ellipsoid 

To calculate mij, the craft can be relatively assumed as an equivalent 3D body such as 

sphere, spheroid, ellipsoid, rectangular, cylinder etc. For marine surface craft, the most 

equivalent representative of the hull is elongated ellipsoid with c/b = 1 and r = a/b. Where a, 

b are semi axis of the ellipsoid. 

Basing on theory of hydrostatics, m11, m22, m33, m44, m55, m66 can be described [1, 7]: 

𝑚11 = 𝑚𝑘11  (2.3) ;   𝑚22 = 𝑚𝑘22 (2.4) 

𝑚33 = 𝑚𝑘33  (2.5) ;   𝑚44 = 𝑘44𝐼𝑥𝑥 (2.6) 

𝑚55 = 𝑘55𝐼𝑦𝑦  (2.7) ;   𝑚66 = 𝑘66𝐼𝑧𝑧 (2.8) 

 

 

Figure 2.  Craft considered as an equivalent elongated ellipsoid 

Where: 

𝑘11 =
𝐴0

2−𝐴0
  (2.9) ;   𝑘22 =

𝐵0

2−𝐵0
 (2.10) 

𝑘33 =
𝐶0

2−𝐶0
  (2.11) ;   𝑘44 =  0 (2.12) 

𝑘55 =
(𝐿2−4𝑇2)

2
(𝐴0−𝐶0)

2(𝑐4−𝑎4)+(𝐶0−𝐴0)(4𝑇2+𝐿2)2
  (2.13) 

𝑘66 =
(𝐿2−𝐵2)

2
(𝐵0−𝐴0)

2(𝐿4−𝐵4)+(𝐴0−𝐵0)(𝐿2+𝐵2)2
  (2.14) 

and: 

𝐴0 =
2(1−𝑒2)

𝑒3
[
1

2
𝑙𝑛 (

1+𝑒

1−𝑒
) − 𝑒] (2.15) 
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𝐵0 = 𝐶0 =
1

𝑒2 −
1−𝑒2

2𝑒3 𝑙𝑛 (
1+𝑒

1−𝑒
) (2.16) 

with  𝑒 = √1 −
𝑏2

𝑎2

 
= √1 −

𝑑2

𝐿2

 
  (2.17) 

d and L are maximum diameter and length overall. Inertia moment of the displaced 

water is approximately the moment of inertia of the equivalent ellipsoid: 

𝐼𝑥𝑥 =
1

120
𝜋𝜌𝐿𝐵𝑇(4𝑇2 + 𝐵2) (2.18) 

𝐼𝑦𝑦 =
1

120
𝜋𝜌𝐿𝐵𝑇(4𝑇2 + 𝐿2) (2.19) 

𝐼𝑧𝑧 =
1

120
𝜋𝜌𝐿𝐵𝑇(𝐵2 + 𝐿2) (2.20) 

Where T is ship draft and B is ship width. The limitation of this method is that the 

calculating result is only an approximation. The more equivalent to the elongated ellipsoid it 

is, the more accurate the result is obtained. Moreover, this method cannot determine 

component m24; m26, m35; m44, m15 and m51. 

3.2. Strip theory method with Lewis transformation mapping 

Basing on this method a ship can be made up of a finite number of transversal 2D 

sections. Each section has a form closely resembling the segment of the representative ship 

and its added mass can be easily calculated. 

The added masses of the whole ship are obtained by integration of the 2D value over 

the length of the hull. 

 

Figure 3.  Craft is divided into sections 

Components 𝑚𝑖𝑗 are determined: 

𝑚22 = ∫ 𝑚22(𝑥)𝑑𝑥
𝐿2

𝐿1
 (3.1) 𝑚33 = ∫ 𝑚(𝑥)𝑑𝑥

𝐿2

𝐿1
 (3.2) 

𝑚24 = ∫ 𝑚24(𝑥)𝑑𝑥
𝐿2

𝐿1
 (3.3) 𝑚44 = ∫ 𝑚44(𝑥)𝑑𝑥

𝐿2

𝐿1
  (3.4) 

𝑚26 = ∫ 𝑚22(𝑥)𝑥𝑑𝑥
𝐿2

𝐿1
 (3.5)  𝑚46 = ∫ 𝑚24(𝑥)𝑥𝑑𝑥

𝐿2

𝐿1
 (3.6) 

𝑚35 = − ∫ 𝑚33(𝑥)𝑥𝑑𝑥
𝐿2

𝐿1
 (3.7) 𝑚66 = ∫ 𝑚22(𝑥)𝑥2𝑑𝑥

𝐿2

𝐿1
(3.8) 

Where mij(x) is added mass of 2D cross section at location xs. 

In practice the form of each frame is various and complex. For numbering and 

calculating in computer Lewis transformation is the most proper solution. With this method a 

cross section of hull is mapped conformably to the unit semicircle (ζ-plane) which is derived 

[1, 2, 5, 7]: 
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𝜁 = 𝑦 + 𝑖𝑧 = 𝑖𝑎0 (𝜎 +
𝑝

𝜎
+

𝑞

𝜎3
)     (3.9) 

and the unit semicircle is derived: 

𝜎 = 𝑒𝑖𝜑 = 𝑐𝑜𝑠𝜃 + 𝑖𝑠𝑖𝑛𝜃 (3.10) 

 

Where 𝑖 = √−1; 𝑎0 =
𝑇(𝑥)

1+𝑝+𝑞
. By substituting into the formula (3.8), descriptive 

parameters of a cross section can be obtained: 

{
𝑦 = [(1 + 𝑝)𝑠𝑖𝑛𝜃 − 𝑞𝑠𝑖𝑛3𝜃]

𝐵(𝑥)

2(1+𝑝+𝑞)
    

𝑧 = −[(1 − 𝑝)𝑐𝑜𝑠𝜃 + 𝑞𝑐𝑜𝑠3𝜃]
𝐵(𝑥)

2(1+𝑝+𝑞)

  (3.11) 

Where A(x), B(x), T(x) are the cross section area, breadth and draft of the cross 

section s. Parameter p, q are described by means of the ratio H(x) and β(x). 

𝐻(𝑥) =
𝐵(𝑥)

2𝑇(𝑥)
=

1+𝑝+𝑞

1−𝑝+𝑞
 (3.12) 

𝛽(𝑥) =
𝐴(𝑥)

𝐵(𝑥)𝑇(𝑥)
=

𝜋

4

1−𝑝2−3𝑞2

(1+𝑞)2−𝑝2  (3.13) 

 

Figure 4.  The transformation from x- and ζ –plane 

Parameter θ corresponds to the polar angle of given point prior to conformal 

transformation from a semicircle. π/2 ≥ θ ≥ -π/2. 

𝑞 =
3

4
𝜋+√(

𝜋

4
)
2
−

𝜋

2
𝛼(1−𝛾2)

𝜋+𝛼(1−𝛾2)
− 1 ; 𝑝 = (𝑞 + 1)𝑞 (3.14) 

𝛼 = 𝛽 −
𝜋

4
 ;     𝛾 =

𝐻−1

𝐻+1
 (3.15) 

The components 𝑚𝑖𝑗(𝑥) of each section are determined by formulas: 

𝑚22(𝑥) =
𝜌𝜋𝑇(𝑥)2

2

(1−𝑝)2+3𝑞2

(1−𝑝+𝑞)2
=

𝜌𝜋𝑇(𝑥)2

2
𝑘22(𝑥)  (3.16) 

𝑚33(𝑥) =
𝜌𝜋𝐵(𝑥)2

8

(1+𝑝)2+3𝑞2)

(1+𝑝+𝑞)2
=

𝜌𝜋𝐵(𝑥)2

8
𝑘33(𝑥)  (3.17) 

𝑚24(𝑥) =
𝜌𝑇(𝑥)3

2

1

(1−𝑝+𝑞)2
{−

8

3
𝑃(1 − 𝑝) +

16

35
𝑞2(20 − 7𝑝) +  
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𝑞 [
4

3
(1 − 𝑝)2 −

4

5
(1 + 𝑝)(7 + 5𝑝)]} =

𝜌𝑇(𝑥)3

2
𝑘24(𝑥)  (3.18) 

𝑚44(𝑥) = 𝜌
𝜋𝐵(𝑥)4

256

16[𝑝2(1+𝑞)2+2𝑞2]

(1−𝑝+𝑞)4
=

𝜌𝜋𝐵(𝑥)4

256
𝑘44(𝑥)  (3.19) 

Then, total 𝑚𝑖𝑗 is calculated based on the formula (3.1) to (3.8) by adding a correction 

related to fluid motion along x-axis: 

𝑚22 = 𝜇1 (𝜆 =
𝐿

2𝑇
) ∫ 𝑚22(𝑥)𝑑𝑥

𝐿2

𝐿1
 (3.40) 

𝑚33 = 𝜇1(𝜆 =
𝐿

𝐵
) ∫ 𝑚33(𝑥)𝑑𝑥

𝐿2

𝐿1
 (3.41) 

𝑚24 = 𝜇1(𝜆 =
𝐿

2𝑇
) ∫ 𝑚24(𝑥)𝑑𝑥

𝐿2

𝐿1
 (3.42) 

𝑚44 = 𝜇1(𝜆 =
𝐿

2𝑇
) ∫ 𝑚44(𝑥)𝑑𝑥

𝐿2

𝐿1
 (3.43) 

𝑚26 = 𝜇2(𝜆 =
𝐿

2𝑇
) ∫ 𝑚22(𝑥)𝑥𝑑𝑥

𝐿2

𝐿1
 (3.44) 

𝑚35 = −𝜇2 (𝜆 =
𝐿

𝐵
) ∫ 𝑚33(𝑥)𝑥𝑑𝑥

𝐿2

𝐿1
 (3.45) 

𝑚46 = 𝜇2 (𝜆 =
𝐿

2𝑇
) ∫ 𝑘24(𝑥)𝑥𝑑𝑥

𝐿2

𝐿1
 (3.46) 

𝑚66 = 𝜇2 (𝜆 =
𝐿

2𝑇
) ∫ 𝑚22(𝑥)𝑥2𝑑𝑥

𝐿2

𝐿1
 (3.47) 

Where 𝜇1(𝜆), 𝜇2(𝜆) are corrections related to fluid motion along x-axis:  

𝜇1(𝜆) =
𝜆

√1+𝜆2
(1 − 0.425

𝜆

1+𝜆2) (3.48) 

𝜇2(𝜆) = 𝑘66(𝜆, 𝑞)𝑞 (1 +
1

𝜆2) (3.49) 

It is noted that specific forms of ships consisting of re-entrant forms and asymmetric 

forms are not acceptable for applying Lewis forms [1], [5]. 

3.3. Determining remaining components 

The Equivalent Ellipsoid and Strip theory method do not determine component m15. 

The nature of marine surface craft is that m13 is relatively small in comparison with total 

added mass and can be ignored. Thus, m13 = m31 ≈ 0. 

 

Figure 5.  m11 causing inertia moment m15 
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Figure 6.  m22 causing inertia moment m24 

 

It is approximately considered that the component m15 and m24 are caused by the 

hydrodynamic force due to m11 and m22 with the force center at the center of buoyancy of 

the hull ZB [2]. Therefore: 

 𝑚15 = 𝑚51 = 𝑚11𝑍𝐵   (3.50) 

𝑚24 = 𝑚42 = −𝑚22𝑍𝐵 (3.51) 

Thus, the formula to calculate m15 and m51 is obtained: 

𝑚15 = 𝑚51 = −𝑚11
𝑚42

𝑚22
  (3.52) 

When m24 and m42 can be obtained by the Strip theory method. 

 

3.4. Non-dimensional hydrodynamic coefficients 

To simplify and to make it convenient for deriving added mass and added moment of 

inertia in complex equations, the hydrodynamic coefficients are represented in the form of 

non-dimension: 

�̅�11 =
𝑚11

0.5𝜌𝐿2  (3.53)  �̅�22 =
𝑚22

0.5𝜌𝐿2  (3.54) 

�̅�33 =
𝑚33

0.5𝜌𝐿2
  (3.55) �̅�24 =

𝑚24

0.5𝜌𝐿2
  (3.56) 

�̅�15 =
𝑚15

0.5𝜌𝐿2
  (3.57) �̅�26 =

𝑚26

0.5𝜌𝐿3
  (3.58) 

�̅�46 =
𝑚46

0.5𝜌𝐿3  (3.59) �̅�55 =
𝑚55

0.5𝜌𝐿4  (3.60) 

�̅�66 =
𝑚66

0.5𝜌𝐿4  (3.61) �̅�35 =
𝑚35

0.5𝜌𝐿2𝐵
  (3.62) 

�̅�44 =
𝑚44

0.5𝜌𝐿2𝐵2  (3.63) 

 

3.5. Calculating hydrodynamic coefficients on computer 

For numbering the hull frames and calculating the hydrodynamic coefficients on 

computer, the authors used a craft model with particulars: L = 120 m2; B = 14.76 m; T = 6.2 

m; Displacement = 9.178 MT. 

The craft hull is divided longitudinally into 20 stations with ratio H and β: 
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Table 1. Numbering hull sections 

No. Sta dx x H β 

1 10.000 2.927 67.317 0.000 0.000 

2 9.750 2.927 64.390 0.240 1.035 

3 9.500 2.927 61.463 0.520 0.788 

4 9.250 2.927 58.537 0.773 0.736 

5 9.000 5.854 52.683 0.905 0.775 

6 8.500 5.854 46.829 1.170 0.782 

7 8.000 11.707 35.122 1.190 0.886 

8 7.000 11.707 23.415 1.190 0.930 

9 6.000 11.707 11.707 1.190 0.945 

10 5.000 11.707 0.000 1.190 0.960 

11 4.000 11.707 -11.707 1.190 0.960 

12 3.000 11.707 -23.415 1.190 0.960 

13 2.000 5.854 -29.268 1.190 0.960 

14 1.500 5.854 -35.122 1.190 0.930 

15 1.000 2.927 -38.049 1.170 0.865 

16 0.750 2.927 -40.976 1.150 0.790 

17 0.500 2.927 -43.902 1.070 0.733 

18 0.250 2.927 -46.829 0.933 0.666 

19 0.000 1.463 -48.293 0.773 0.505 

20 -0.125 1.463 -49.756 0.586 0.503 

21 -0.250 0.000 -49.756 0.320 0.927 

 

 Numbering values of mapping are calculated on the computer with Matlab and displayed 
in curves in Fig. 7, 8, 9 and 10. The results indicate that the transformation is relatively 
proper. 

 

Figure 7. Curves of B(x) and A(x) 

 

Figure 8. Curves of H(x) and β(x) 
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Figure 9. Lewis frames of the fore and aft sections displayed on Matlab 

 

 

Figure 10. The results of Lewis conformal mapping worked on Matlab in 3D plotting 

 The calculating results of two methods are summed up and presented in table 2. The 

column “suggested” are the values suggested for application by combination of two methods. 

Basing on the above results, it is concluded that Strip theory method can determine most 

component �̅�𝑖𝑗 with high accuracy due to equivalent transformation. This method cannot 

determine  �̅�11, �̅�55 but can be solved by considering the ship as an elongated ellipsoid. 

 As �̅�15 = �̅�51, this value is not so high, the approximate calculation in the formula 

(3.52) is satisfied and acceptable. 
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Table 2. Calculating value �̅�𝒊𝒋 

�̅�𝑖𝑗 Ellipsoid Lewis Suggested 

�̅�11 0.035    0.035  

�̅�22 1.167 1.113  1.113  

�̅�33 1.167 1.440  1.440  

�̅�44   0.014  0.014  

�̅�55 0.034    0.034  

�̅�66 0.034 0.065  0.065 

�̅�24   0.814  0.814  

�̅�26   0.028  0.028 

�̅�35   -0.002 -0.002 

�̅�46   -0.092 -0.092 

�̅�15   -0.025 

�̅�13   0.000 

Basing on the above results, it is concluded that Strip theory method can determine 

most component �̅�𝑖𝑗 with high accuracy due to equivalent transformation. This method cannot 

determine �̅�11, �̅�55 but can be solved by considering the ship as an elongated ellipsoid. 

As �̅�15 = �̅�51, this value is not so high, the approximate calculation in the formula 

(3.52) is satisfied and acceptable.  

4. Conclusion 

Previous researches showed that all mij cannot be determined by a single method. This 

study give a combination method to calculate total components of the added mass matrix. The 

above - introduced method can determine all 18 remaining components which are necessary 

to establish the set of differential equations describing the motion of marine surface crafts in 

six degrees of freedom used for ship simulation. Another new point of the study is that it 

suggests a new way to predict m15 and m51 which are satisfied for simulation purpose. 

  The suggested method is not applicable for a hull with port - starboard asymmetry. 

Due to the use of  Lewis transformation mapping, craft with re-entrant forms is inapplicable. 

In this case, additional consideration should be taken into consideration to make sure the 

calculating results are satisfied with allowable accuracies. 
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Nghiên cứu mô phỏng sai số trong đo và xử lý tín hiệu mô men xoắn  

trên hệ trục chính diesel tàu thủy  
Study on error simulation in the measurement and data proccessing of the torsional moment 

on the shaft-line of the marine diesel propulsion plant 
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Tóm tắt 

Bài báo đề cập đến sai số của tín hiệu mô men xoắn đo được trên đường trục diesel 

máy chính lai chân vịt tàu thủy liên quan đến quá trình đo và xử lý tín hiệu số của tín hiệu. 

Các tác giả đã mô hình hóa tín hiệu mô men xoắn (THMMX), tiến hành biến đổi THMMX 

trong miền thời gian và miền tần số; mô phỏng đo và xử lý THMMX trong trường hợp xy lanh 

cháy bình thường và một trong các xy lanh không cháy; mô phỏng lọc nhiễu và dự báo tín 

hiệu trong trường hợp có sai số trong trích mẫu để nâng cao độ chính xác khi nghiên cứu chế 

tạo thiết bị đo mô men xoắn hệ trục diesel tàu thủy.     

Từ khóa: Mô men xoắn đường trục diesel tàu thủy; Sai số trích mẫu đo mô men xoắn.   

Abstract  

This paper presents the sampling errors of measured torsional moment signal (TMS) 

from marine diesel propulsion shaft relating to the measuring and digital signal processing of 

this signal. The authors construct a model of the TMS, carry out the TMS processing in the 

real-time and frequency domain; simulate TMS measurement and processing in the cases: 

every cylinder normally fires and misfiring in one cylinder of the diesel engine; simulate the 

noise filtering and signal prediction in the case of the sampling errors to increase the 

accuracy in designing, manufacturing the torsional vibration measurement device for marine 

diesel propulsion shaft.  

Keywords: Torsional moment on the marine diesel shaft-line; Sampling errors of 

Torsional moment measurement. 
 

1. Đặt vấn đề 

Đo và xử lý THMMX đường trục diesel tàu thủy được quy định trong Quy chuẩn quốc 

gia (Việt Nam) cũng như trong Quy phạm của các Đăng kiểm khác trên thế giới (NK, ABS, 

Loyld, Veritas, DNV, Rusian Maritime Register,…) đều yêu cầu hiển thị kết quả đo và phân 

tích ứng suất xoắn (tương ứng với mô men xoắn) của tất cả các đoạn trục theo vòng quay khai 

thác, phân tích các điều hòa của các ứng suất này để tìm ra các vùng vòng quay cộng hưởng 

nguy hiểm. Đo THMMX (hoặc dao động xoắn tương ứng) bằng phương pháp phù hợp cho tín 

hiệu trong miền thời gian thực, có nhiễu. Tiếp theo chúng ta cần xử lý tín hiệu từ nhiễu, phân 

tích tín hiệu để đưa ra các đặc tính quan trọng trong miền thời gian (các giá trị cực đại, cực 

tiểu, giá trị trung bình) và biến đổi tín hiệu này trong miền tần số. Công cụ toán học quan 

trọng nhất thường được sử dụng là phép toán biến đổi Fourie nhanh (FFT) đã được áp dụng 

vào hầu hết các thiết bị đo, phân tích dao động, âm thanh [1, 2, 4]. 

Đối với quá trình đo dao động trên máy có vận tốc khá ổn định (vòng quay biến đổi 

không nhiều, có thể coi không đổi) thì chúng ta có thể trích một lượng mẫu chuẩn cho một 

chu kỳ công tác của máy theo tần số trích mẫu của thiết bị đo được đặt trước, không đổi. Phép 

toán FFT khuyến cáo cho độ chính xác của mình, nên trích mẫu bằng bội của cơ số 2, ví dụ 

512, 1024, 2048,... Trong thực tế đo mô men xoắn trên hệ trục diesel tàu thủy, do nhiều yếu tố 

khác nhau, vòng quay của động cơ thay đổi, ngay cả trong các chế độ được duy trì khá ổn 
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định, lúc đó số lượng mẫu được trích cho một chu kỳ công tác của diesel sẽ thay đổi. Như 

vậy, yếu tố sai số trong trích mẫu là hiện hữu, là khách quan và chúng ta cần nghiên cứu để 

trả lời các câu hỏi đặt ra: Sai số do trích mẫu có dẫn đến sai số lớn của phép đo và xử lý tín 

hiệu hay không? Biện pháp để khắc phục sai số trích mẫu do vòng quay đường trục thay đổi 

trong thời gian trích mẫu là gì? Đó chính là lý do đặt ra để bài báo sẽ thực hiện nghiên cứu và 

đưa ra lời giải đáp. 

Trong quá trình nghiên cứu, nhóm tác giả đã sử dụng phương pháp mô hình hóa, mô 

phỏng số và triển khai lập trên MATLAB [6]. 

2. Mô hình hóa tín hiệu mô men trong miền thời gian thực và miền tần số 

Mô men cưỡng bức của động cơ đo tại trục trung gian là tín hiệu đa hài và thường 

được biểu diễn dưới dạng tổng của các hàm lượng giác cơ bản sin và cos [1, 2, 3]: 

 𝑀𝑜(𝑡) = ∑ 𝐴𝑘
𝑀
𝑘=0 sin(𝑘𝜔𝑡) + 𝐵𝑘 cos(𝑘𝜔𝑡)                                             (1.1) 

Hay:      𝑀𝑜(𝑡) = ∑ 𝑀𝑘
𝑀
𝑘=0 sin(𝑘𝜔𝑡 + 𝛾𝑘)                                                             (1.2) 

Trong đó:     𝑀𝑘 = √𝐴𝑘
2 + 𝐵𝑘

2; 𝛾𝑘 = 𝑎𝑟𝑡𝑎𝑛(𝐴𝑘/𝐵𝑘) 

Theo khuyến cáo của các cơ quan chuyên môn, khi tính dao động xoắn hệ trục chính 

diesel tàu thủy hai kỳ, cần xét đến ít nhất 12 (M = 12) điều hòa đầu tiên với các hệ số k = 1, 2, 

3,…12, còn khi xét hệ trục chính diesel tàu thủy bốn kỳ, số điều hòa sẽ tăng tới 25 (M = 25), 

với các hệ số k = 0,5; 1; 1.5,2,…, 12,5. Như vậy, để mô hình hóa mô men tổng tương ứng với 

biến dạng đo được tại trục trung gian, đối với động cơ máy chính diesel 2 kỳ, chúng ta cần 

tính tổng của ít nhất 12 hài điều hòa. Trong bài báo này, xét cho hệ trục tàu chở hàng tổng 

hợp 34,000 DWT đã đóng tại Việt Nam, máy chính hãng MAN B&W, model 6S46MC-C (hai 

kỳ, thấp tốc, 6 xy lanh [7]).  

Mô men khí thể của một xy lanh (thành phần mô men xoắn do lực khí thể trong một 

xy lanh tạo ra) được mô hình hóa (hình 1, công thức 1.3, 1.4), với các kích thước hình học cần 

thiết được chỉ ra trong hồ sơ động cơ [7]: 

                             Mgas(k) = p(k). TF(k),                                                  (1.3) 

                 TF() = (.D2/4).R.(sin + 0.5 sin 2)                                (1.4) 

 

Hình 1. Mô phỏng mô men khí thể tại 1 xy lanh 

Ở đó áp suất cháy trong xy lanh (đồ thị công khai triển) p(k) được xây dựng theo phương 

pháp tính nhiệt quá trình công tác của động cơ, và phương pháp Grineveski - Mazing [1], áp dụng cho 

động cơ diesel hai kỳ MAN B&W 6S46 MC-C. Đặc tính công chỉ thị p(k) được mô phỏng cho chế 

độ xy lanh cháy bình thường và một xy lanh không cháy (thực hiện nén - dãn nở, không có cháy). Hai 
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đặc tính này tạo ra hai đường đặc tính mô men xy lanh khí thể cháy bình thường (đường 1) và không 

có cháy (đường 2), hình 1. 

Mô men khí thể của các xy lanh lệch pha nhau theo thứ tự cháy của các xy lanh. Trong động 

cơ được xét, MAN B&W 6S46 MC-C, thứ tự nổ: 1 - 5 - 3 - 4 - 2 - 6, lệch pha theo thứ tự cháy là 60 độ 

gqtk. Nếu ta trích N = 1024 mẫu, góp kẹp nổ liên tiếp nhau sẽ có độ lệch khoảng 170 mẫu. Lập trình 

trong MATLAB, ta thu được các đường mô men khí thể riêng cho từng xy lanh và mô men tổng khi 

không có nhiễu trong trường hợp cháy bình thường và một xy lanh không cháy, được thể hiện trên 

hình 2 và hình 3. 

 
 Hình 2. Mô men khí thể tổng các xy lanh khi các xy lanh cháy bình thường, không nhiễu 

 

Tương tự ta nghiên cứu tín hiệu mô men của hệ trục khi có tác động nhiễu với biên độ 

được mô phỏng Ar = 1.5 trong trường hợp có một xy lanh không cháy. 

Trên hình 4 với mô men tổng (đường 0, hình a) cộng với nhiễu ngẫu nhiên, biên độ 

1.5. Giá trị này biểu diễn biên độ nhiễu tác động khoảng (8 - 10)% tín hiệu có ích. 

Tương tự như trên, mô phỏng mô men khí thể riêng cho từng xy lanh và mô men tổng 

khi có nhiễu trong trường hợp cháy bình thường và một xy lanh không cháy, được thể hiện 

trên hình 4 và hình 5. 

Đối với các điều hòa thứ cấp khác, mô men rất nhỏ tương ứng với mức của nhiễu tác 

động, do đó khẳng định các kết quả chứng minh điều hòa thứ cấp có biên độ bằng không nếu 

các xy lanh đều nhau. Kết quả tính biến đổi Fourier nhanh (FFT) cho tín hiệu có nhiễu cũng 

như không có nhiễu đã đưa ra bức tranh tương quan mức độ nhiễu và biên độ điều hòa của mô 

men tổng thứ cấp.                                    

 Khi có nhiễu và trường hợp có xy lanh không cháy, biên độ các điều hòa thứ cấp của 

mô men tổng rất lớn, thậm chí lớn hơn điều hòa chính. Chúng ta thấy biên độ của điều hòa 

chính M6, M12 nhỏ hơn nhiều điều hòa thứ cấp khác (M1, M2,…). Điều này hoàn toàn lôgic 

và đúng quy luật từ phân tích mô men tổng về các điều hòa đã được đưa ra trong nhiều tài liệu 

chuyên ngành. 
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Hình 3. Mô men khí thể tổng các xy lanh khi một xy lanh không cháy, không nhiễu 

 

 
Hình 4. Mô men khí thể tổng khi các 

xy lanh cháy bình thường có nhiễu 

Hình 5. Mô men khí thể tổng khi xy lanh số một 

xy lanh không cháy, mô men tổng có nhiễu 

 

3. Sai số trích mẫu trong việc đo và xử lý tín hiệu mô men xoắn 

Sai số trích mẫu (lấy mẫu) là hệ quả của việc chọn (thiết lập cấu hình) lấy mẫu sai, 

đoạn trích mẫu không tương thích cho một chu kỳ làm việc của động cơ (gồm z xy lanh). 

Đoạn trích mẫu lý tưởng là đoạn phủ vừa kín chu trình làm việc của động cơ, đối với động cơ 

diesel 2 kỳ, đoạn đó tương ứng 360 độ theo góc quay trục khuỷu (gqtk), còn đối với diesel 4 

kỳ góc phủ đủ là 720 độ gqtk. 

Đường 1: Mô men tổng ở chế độ các xy lanh cháy bình thường; 

Đường 2: Mô men tổng ở chế độ một xy lanh không cháy. 
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Chu kỳ lấy mẫu Tsp > Tc 

 

 

 

 

 

 

   Chu kỳ lấy mẫu Tsp < Tc 

 

 
                                 Hình 6. Trích mẫu tín hiệu mô men khí thể 

Trường hợp (1): Chu kỳ trích mẫu Tsp > Tc hay fsp < fc. Trong đoạn lấy mẫu vẫn đảm 

bảo Nsp = 1024 mẫu, dt = 1/fsp > dtc = 1/fc (s). 

Trường hợp (2): Chu kỳ trích mẫu Tsp < Tc hay fsp > fc. Trong đoạn lấy mẫu vẫn đảm 

bảo Nsp = 1024 mẫu, dt = 1/fsp sẽ nhỏ hơn giá trị chuẩn dtc = 1/fc (s). 

Kế hoạch thực nghiệm được xây dựng trên cơ sở giữ nguyên fsp và Nsp = 1024.  

Ở động cơ hai kỳ, MAN B&W 6S46 MC-C, tại vòng quay 120 v/p, nếu sai số trích 

mẫu khi động cơ thay đổi ở tốc độ  4 v/p, có nghĩa là tại các tần số quay của trục: 116 -124 

v/ph, chúng ta trích số lượng mẫu Nsp và tốc độ lấy mẫu vẫn giữ nguyên fsp = 2048 mẫu/giây 

(sample/s). 

Giả thiết vòng quay thực tế khi trích mẫu của động cơ nE (v/p);  

Thời gian trích 01 mẫu: dtsp = 1/fsp = 4,8828E - 04 (s) = 488,28 s; 

Thời gian Tsp trích Nsp = 2014 mẫu Tsp = ½ giây, đối với động cơ sẽ thực hiện được 

một phần của chu kỳ (bảng 1). 

Ví dụ:  nE = 116 v/p,  = 360 *(60/ nE)/Tsp,  = 372.4 độ gqtk (1.03 chu kỳ) 

Bảng 1. Sai số chu kỳ trích mẫu khi thay đổi vòng quay động cơ 

N 

(mẫu) 

n 

(v/ph) 
fE dtE(s/cki) dt_sp 

f_s 

(mẫu/giây) 
phi_sp chki_sp 

1024 116 1.93 0.517 5.051E-04 2048 372.4 1.03 

 

118 1.97 0.508 4.966E-04 

 

366.1 1.02 

 

120 2.00 0.500 4.883E-04 

 

360.0 1.00 

 

122 2.03 0.492 4.803E-04 

 

354.1 0.98 

 

124 2.07 0.484 4.725E-04 

 

348.4 0.97 

Trong bảng 2, khi động cơ hoạt động bình thường, mô men tổng về nguyên tắc chỉ 

chứa các điều hòa chính, còn các điều hòa thứ cấp bằng không. Tuy nhiên, do sai số tính, làm 

tròn trong phương pháp tính, sẽ tồn tại nhiễu ngẫu nhiên và chúng ta thu được véc tơ biên độ 

đối với các giá trị biên độ thứ cấp khác không. Sai số trích mẫu cũng dẫn đến sai số bổ sung 

đối với các điều hòa bậc thấp, khó có thể nhìn thấy hiển nhiên được. Duy nhất chúng ta xét 
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đến điều hòa chính (điều hòa bậc 6), sự thay đổi rất nhiều và dễ phát hiện, như trong bảng 2 

và phân tích đánh giá kết quả trong bảng 3.  

 

Bảng 2. Kết quả mô phỏng tín hiệu Mo tổng 12 hài với biên độ cho bởi véc tơ R0 và pha0,  

 không có nhiễu, có sai số trích mẫu, diesel NORMAL 

R0  0.0775     0.0656     0.0531      0.0479       0.0504        2.3440       0.0170       0.0108       0.0116         0.0119       0.0185       0.5966 

N=116 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 

Rc   0.1284     0.1878     0.1067       0.2377        0.4010       2.1746        0.5800      0.2768         0.1790      0.1695       0.2012       0.4779 

 -0.0509   -0.1221    -0.0536      -0.1898      -0.3507        0.1694      -0.5630      -0.2660      -0.1674      -0.1576     -0.1827       0.1187 
R0- Rc 

N=118 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 

Rc   0.0962    0.1395     0.0470      0.1504       0.2505        2.3094       0.2579        0.1341       0.0801        0.0867      0.1243         0.5651 

 -0.0187   -0.0739    0.0061     -0.1025      -0.2001        0.0345       -0.2409      -0.1232     -0.0685      -0.0748      -0.1058        0.0314 
R0- Rc 

N=120 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 

Rc   0.0775     0.0656     0.0531      0.0479        0.0504       2.3440        0.0170      0.0108       0.0116        0.0119       0.0185       0.5966 

 -0.0000      0.0000   -0.0000      0.0000       0.0000        0.0000      -0.0000      0.0000      -0.0000      -0.0000        0.0000       0.0000 
R0- Rc 

N=122 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 

Rc    0.1203   0.0322     0.1528       0.1363       0.2490        2.2941       0.1993        0.0922       0.0871        0.0845       0.1395         

0.5544 

  -0.0428   0.0334    -0.0997    -0.0884       -0.1987       0.0498       -0.1823       -0.0814      -0.0755     -0.0726      -0.1210         

0.0422 

R0- Rc 

N=124 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 

Rc   0.1592    0.0812     0.2253      0.2474        0.5217        2.1949         0.3561       0.1818        0.1488     0.1503      0.2866         0.4721 

 -0.0817   -0.0156   -0.1723    -0.1996       -0.4714        0.1490        -0.3391       -0.1710      -0.1372    -0.1384    -0.2681         0.1245 
R0- Rc 

  

Bảng 3. Sai số biên độ điều hòa chính (bậc 6) của Mo tổng không có nhiễu, có sai số trích mẫu, 

diesel cháy bình thường 
 

n(v/ph) 116 118 120 122 124 

dR(6) 0.219 0.062 0 0.022 0.090 

dR(6)% 9.3% 2.6% 0.0% 0.9% 3.8% 

 

Tương tự xét tín hiệu mô men tổng với trường hợp các xy lanh làm việc bình thường, 

tín hiệu có nhiễu ngẫu nhiên trung bình bằng không, biên độ nhiễu giả định mô phỏng Arand 

= 1.5, (khoảng 9 - 10% so với giá trị mô men cực đại). Trường hợp này sẽ xét sai số dR(6) và 

dR(12) cho hai điều hòa chính bậc 6 và bậc 12 (là bội của số xy lanh 6) và có kết quả như 

bảng 4 và bảng 5. 

Khi tín hiệu có nhiễu, mức độ sai số dR(6) giảm hơn so với trường hợp không có 

nhiễu. Tuy nhiên, mức độ sai số vận tốc trong phạm vi  4 v/ph cho ta sai số dưới 5%. Trong 

khi đó tại tần số riêng thứ hai, ứng với điều hòa bậc 12 (dR12) sai số tới 21.2%. 

Các tác giả đã tiến hành nghiên cứu mô phỏng trong trường hợp một xy lanh không 

cháy, kết quả thu cũng tương tự như trên.   
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Bảng 4  Kết quả mô phỏng tín hiệu Mo tổng 12 hài với biên độ cho bởi véc tơ R0 và pha0,  

như trong nội dung số 1, có nhiễu Arand = 1.5, có sai số trích mẫu, diesel NORMAL   

R0  0.0775   0.0656   0.0531    0.0479    0.0504     2.3440      0.0170     0.0108       0.0116     0.0119     0.0185     0.5966 

N=116 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 

Rc   0.1342  0.2065   0.1140      0.2341    0.4251      2.1911     0.5842     0.2582      0.1861     0.1389      0.2438      0.4763 

 -0.0567  -0.1409   -0.0610   -0.1862   -0.3748     0.1528     -0.5672     -0.2473    -0.1746    -0.1269    -0.2253   0.1202 
R0- Rc 

N=118 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 

Rc   0.1059  0.1588   0.0548     0.1493     0.2739      2.3331      0.2610     0.1093      0.0814     0.0631     0.1549      0.5543 

 -0.0284  -0.0931  -0.0018    -0.1014   -0.2235      0.0108     -0.2440     -0.0985    -0.0699   -0.0512   -0.1364    0.0423 
R0- Rc 

N=120 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 

Rc   0.0775  0.0656    0.0531    0.0479     0.0504     2.3440       0.0170     0.0108      0.0116     0.0119     0.0185      0.5966 

 -0.0000  0.0000   -0.0000   0.0000     0.0000      0.0000      -0.0000     0.0000    -0.0000    -0.0000    0.0000      0.0000 
R0- Rc 

N=122 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 

Rc   0.0913  0.0846   0.0537    0.0543       0.0734     2.3724     0.0127       0.0155     0.0255    0.0414     0.0587       0.5819 

 -0.0138  -0.0189 -0.0007  -0.0065     -0.0230    -0.0284     0.0043      -0.0047     -0.0139   -0.0295   -0.0402     0.0147 
R0- Rc 

N=124 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 

Rc   0.1303   0.0239  0.1521     0.1393      0.2402       2.324     0.1989     0.1142       0.1006    0.0916      0.1755      0.5426 

 -0.0528   0.0417   -0.0991   -0.0915   -0.1898      0.0196    -0.1819   -0.1034     -0.0891   -0.0796   -0.1570       0.0540 

 

 Bảng 5. Sai số biên độ điều hòa chính (bậc 6 và bậc 12) của Mo tổng có nhiễu, Arand = 1.5 kNm,  

có sai số trích mẫu, diesel NORMAL, R0(6) = 3.3440 kN, R0(12) = 0.5966 kN 

n(v/ph) 110 112 114 116 118 120 122 124 126 128 130 

dR(6) 1.0718 0.6994 0.3863 0.1528 0.0108 0 -0.028 0.020 0.120 0.27 0.439 

dR(6)% 32.1% 20.9% 11.6% 4.6% 0.3% 0.0% -0.8% 0.6% 3.6% 8.1% 13.1% 

dR(12) 0.457 0.3468 0.2271 0.1262 0.0423 0 0.0147 0.0540 0.1278 0.1929 0.2674 

dR(12)% 76.6% 58.1% 38.1% 21.2% 7.1% 0.0% 2.5% 9.1% 21.4% 32.3% 44.8% 

 

4. Lọc nhiễu và dự báo tín hiệu mô men xoắn khi có sai số trích mẫu 

Trong các tài liệu chuyên về xử lý tín hiệu đưa ra nhiều loại bộ lọc khác nhau [5, 6]. 

Chúng ta nghiên cứu ứng dụng một số bộ lọc để tách nhiễu khỏi tín hiệu mô men xoắn đo 

được hoặc dự báo được sai số của tín hiệu khi có sai số trích mẫu. Kết quả mô phỏng được thể 

hiện trên các hình 7 và hình 8. 

- Lọc tách nhiễu khỏi tín hiệu mô men xoắn đo được (hình 7);  

- Dự báo được sai số của tín hiệu khi có sai số trích mẫu (hình 8). 

Sau khi khảo sát khả năng sử dụng một số bộ lọc đã đưa ra trong MATLAB [6] như bộ 

lọc truyền thống và bộ lọc thích nghi, thì bộ lọc truyền thống đưa tín hiệu đầu ra dịch chuyển 

sang một phía nên không phù hợp với bài toán đặt ra. Trong khi đó bộ lọc thích nghi dự báo 

tín hiệu cho chu kỳ, tập hợp dữ liệu khi thiếu hoặc bỏ bớt dữ liệu thừa và tính lại giá trị mới 

bằng nội suy tuyến tính và có kết quả khả quan. 
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Trên hình 7:  Đường 0- Mô men xoắn chứa nhiễu ban đầu;  

                     Đường 1- Mô men xoắn đã qua bộ lọc nhiễu.  

Trên hình 8:  Đường 1- Mô men xoắn khi các xy lanh làm việc bình thường; 

Đường 2- Mô men xoắn khi xy lanh số 1 không cháy.  

Phần đường liền: kết quả đo tín hiệu.  

Phần đường không liền: dự báo sau khi đo được các tín hiệu ở phần đường liền. 

5. Kết luận 

Bài báo đã nghiên cứu, mô phỏng sai số trích mẫu qua quá trình đo của tín hiệu mô 

men xoắn hệ trục diesel tàu thủy, trong các trường hợp cháy bình thường, một xy lanh không 

cháy, khi không có nhiễu và khi có nhiễu. Nghiên cứu ảnh hưởng của sai số trích mẫu đến kết 

quả xử lý tín hiệu trong miền phổ tần (phép biến đổi FFT). Tiến hành lọc nhiễu và dự báo tín 

hiệu bằng một số bộ lọc truyền thống và bộ lọc thích nghi. Kết quả nghiên cứu chỉ rõ sai số 

trích mẫu khi vòng quay động cơ thay đổi (dao động quanh giá trị ổn định) sẽ dẫn đến sai số 

lớn cho kết quả phân tích FFT, cần phải có biện pháp khắc phục xử lý tín hiệu sau khi đo, vì 

sai số loại này là hiện hữu, khách quan, không loại trừ được trong quá trình đo. Dùng bộ lọc 

truyền thống trong nhiều trường hợp sẽ dịch chuyển kết quả sang một phía, khi đó nếu dùng 

bộ lọc thích nghi sẽ cho kết quả phù hợp hơn. Kết quả nghiên cứu chỉ ra khả năng ứng dụng 

bộ lọc thích nghi Kalman vào dự báo tín hiệu mô men xoắn do có sai số trích mẫu.      
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Xác định lượng tiêu thụ không khí của động cơ diesel bằng thưc̣ nghiêṃ 
Experimental determination of air flow of diesel 
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Tóm tắt 

Bài báo trình bày về hệ thống thí nghiệm động cơ trên bệ thử KI-2139B, các trang 

thiết bị thực nghiệm để đo lưu lượng khối lượng không khí nạp của động cơ diesel DSC-80, 

cũng như kết quả thực nghiệm đo lưu lượng không khí nạp của động cơ này khi sử dụng thiết 

bị đo lưu lượng khí nạp Mostek MF100 hiện đại. Kết quả tính toán lý thuyết hệ số nạp và kết 

quả xác định bằng thực nghiệm hội tụ và trong giới hạn thích hợp. 

Từ khóa: Không khí, lưu lượng, động cơ diesel, bệ thử, thiết bị Mostek MF100, hệ số nạp. 

Abstract  

This paper presents an experimental system KI-2139B engine test, experimental 

equipment for measuring the mass air flow of the diesel engine DSC-80, as well as the air 

flow measurement results by using mass flow meter model Mostek MF100. Actual results of 

measurement of the intake air flow are compared with the theoretical calculation results 

through the filling ratio. The filling in suitable ratios are within limits. 

Keywords: Air, air flow, diesel, mass flow meter model Mostek MF100, filling ratio. 
 

1. Đặt vấn đề 

Trong quá trình nghiên cứu về động cơ đốt trong (ĐCĐT) nói chung và động cơ diesel 

nói riêng, đặc biệt là khi tính toán chu trình công tác của ĐCĐT, một trong những thông số 

quan trọng cần xác định là lượng tiêu thụ không khí nạp của động cơ diesel trên một đơn vị 

thời gian, hay lưu lượng không khí nạp. Việc xác định chính xác lưu lượng của không khí nạp 

đi vào trong xy lanh động cơ có vai trò quan trọng, trên cơ sở thông số này có thể xác định 

được hệ số nạp, hệ số dư lượng không khí, tỷ số không khí/nhiên liệu - A/F, xác định lượng 

khí thải tuần hoàn trong các động cơ có hệ thống tuần hoàn khí thải - EGR,... 

Lưu lượng không khí nạp vào ĐCĐT có thể được đo bằng phương pháp trực tiếp theo 

khối lượng hoăc̣ thể tích, hoặc đo gián tiếp thông qua giá trị nhiệt độ, tỷ trọng, chênh lệch áp 

suất trên ống nạp. Phương pháp đo trực tiếp lưu lượng khối lượng không khí nạp được sử 

dụng phổ biến. 

Mục đích của nghiên cứu này là thực nghiệm trên bệ thử động cơ để đo trực tiếp lượng 

tiêu thụ không khí nạp trong các chế độ khác nhau, khi sử dụng thiết bị đo lưu lượng khối 

lượng khí hiện đại Mostek MF100 [1], từ đó đánh giá độ chính xác của phép đo và chất lượng 

nạp của động cơ. 

2. Phương pháp, đối tượng và trang thiết bị nghiên cứu 

2.1. Phương pháp nghiên cứu 

Kết hợp giữa nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm, bao gồm: 

- Tính toán lưu lượng khối lượng khí nạp lý thuyết đi vào trong xy lanh động cơ;  

- Thực nghiệm đo lưu lượng khối lượng khí nạp đi vào trong xy lanh động cơ; 

- Xác định hệ số nạp ηv để đánh giá độ chính xác của phép đo và chất lượng nạp của 

động cơ. 
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2.2. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu là động cơ diesel DSC-80, đây là động cơ diesel 4 kỳ, 4 xy lanh 

thẳng hàng, không tăng áp, các thông số kỹ thuật cơ bản của động cơ được trình bày trong 

bảng 1 [2]. 

Bảng 1. Các thông số kỹ thuật cơ bản của động cơ DSC-80 

TT Thông số Đơn vị đo Giá trị 

1 Mã hiệu động cơ DSC-80 

2 Số xy lanh động cơ 4 

3 Đường kính xy lanh mm 110 

4 Hành trình pit tông mm 125 

5 Thể tích công tác của toàn bộ xy lanh động cơ dm3 4,75 

6 Tỷ số nén 16 

7 Công suất định mức kW (ml) 58,88 (80) 

8 Tốc độ quay của trục khuỷu ứng với công suất định mức vg/ph 2200 

9 Tốc độ quay của trục khuỷu ổn định nhỏ nhất vg/ph 600 

10 Suất tiêu hao nhiên liệu g/kW.h 226 

11 Mô men xoắn cực đại N.m 272 

12 Tốc độ quay của trục khuỷu ứng với mô men xoắn cực đại vg/ph 1385 

 

2.3. Trang thiết bị thực nghiệm 

 Hệ thống thí nghiệm. Sơ đồ hệ thống thí nghiệm được thể hiện trên hình 1. Các trang 

thiết bị phục vụ thí nghiệm gồm có: Bệ thử động cơ KI-2139B [4]; Động cơ diesel DSC-80 

[2]; Thiết bị đo lưu lượng không khí Mostek MF100 [1]; Các đồ gá, giá treo; Các cảm biến 

kèm theo hệ thống thí nghiệm. 

Do đặc tính của bệ thử KI-2139B chỉ cho phép đo phụ tải khi tốc độ quay trục khuỷu 

động cơ lớn hơn 1500 vg/ph (lúc này động cơ điện chuyển sang chế độ máy phát), qua thử 

nghiệm nhận thấy, với tình trạng kỹ thuật của động cơ DSC-80 hiện nay chỉ cho phép hoạt 

động với tốc độ tối đa 1700 vg/ph và công suất không quá 50%. Do đó không thể tiến hành 

thử nghiệm theo đặc tính ngoài, hoặc đặc tính tải mà chỉ có thể đo theo một đoạn của đường 

đặc tính chân vịt hoặc đường đặc tính chân vịt đồng dạng với đường đặc tính chân vịt này, các 

chế độ đo được thể hiện trong bảng 2. Việc thử nghiệm theo đặc tính chân vịt ở chế độ tốc độ 

này là phù hợp với thực tế sử dụng của động cơ DSC-80, bởi vì hiện nay động cơ DSC-80 

được sử dụng phổ biến trên các tàu thuyền đánh cá cỡ nhỏ nên chế độ tốc độ và chế độ tải 

theo đặc tính chân vịt này được sử dụng thường xuyên. 

Bảng 2. Các chế độ đo theo đặc tính chân vịt động cơ DSC-80 trên bệ thử KI-2139B 

TT 
Tốc độ quay 

n, vg/ph 

Lực phanh 

F, kG 

Mô men xoắn 

Me, N.m 

Công suất động cơ 

Ne, kW 

1 1500 7 49 8 

2 1550 9 63 10 

3 1600 11 77 13 

4 1650 13 91 16 

Thiết bị đo lưu lượng khí nạp Mostek MF100. Thiết bị đo lưu lượng khí nạp Mostek 

MF100 (Hàn Quốc) sử dụng nguyên lý cảm ứng nhiệt (nguyên lý hấp thụ nhiệt của dòng khí) 

(hình 2) [1]. Có hai cảm biến được đặt ở hai chân của mạch cầu cân bằng, một cảm biến để 

nhận biết nhiệt độ của dòng khí, cảm biến thứ hai được duy trì ở nhiệt độ không đổi (Ts = 

const) lớn hơn nhiệt độ của dòng khí. Năng lượng cần thiết để làm nóng cảm biến thứ hai luôn 

tỉ lệ thuận với khối lượng dòng khí lưu động. Phần tử cảm biến được thể hiện trên hình 3. Các 
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cảm biến được cấp điện để nung nóng và được đặt trong dòng khí. Khi làm việc cảm biến thứ 

nhất truyền nhiệt cho dòng khí, lượng nhiệt tỷ lệ với vận tốc khối lượng của dòng khí. Nghĩa 

là, khi tăng/giảm vận tốc hay lưu lượng khối lượng của dòng khí thì lượng nhiệt của cảm biến 

thứ nhất truyền cho khí tăng/giảm tương ứng, cảm biến thứ hai có cơ chế tương tự như cảm 

biến thứ nhất, nhưng được cấp năng lượng (điện năng) để duy trì nhiệt độ không đổi, do đó sẽ 

được cấp năng lượng tăng/giảm tương ứng, điện năng cấp tăng/giảm sẽ được chuyển thành tín 

hiệu lưu lượng của không khí. 

Phần chính của thiết bị Mostek MF100 là bảng mạch chính có lắp cảm biến và màn 

hình điều khiển. Hai bảng in lắp phía trong thân thiết bị, phía ngoài có vỏ bảo vệ cảm biến 

(hình 4). 

Kích thước đầu đo và ống dẫn khí được thể hiện trên hình 5. Kích thước ống dẫn khí 

và kích thước mặt bích được chọn theo kích thước NPT của đầu đo (hình 5). Với thiết bị 

model MF100 có NPT 1/2-inch chọn L2 = 45,7 cm; C = 27,0 cm [1]. 

 

Hình 1. Sơ đồ bố trí trang thiết bị để xác định các thông số phục vụ việc xác định lượng tiêu thụ 

khí nạp của động cơ diesel 

1- Động cơ DSC-80; 2- Phanh điện xoay chiều 3 pha; 3- Bể dung dịch điện phân tạo tải cho phanh 

điện; 4- Tủ điện điều khiển; 5- Panô điều khiển và hiểu thị các thông số vận hành của động cơ; 6- Máy 

tính; 7- Hộp đấu dây cáp tín hiệu; 8- Thiết bị đo lưu lượng khí nạp; 9- Thiết bị đo mức tiêu thụ nhiên 

liệu; 10- Két nước làm mát động cơ; d1- Cảm biến đo tốc độ quay của động cơ; d2- Cảm biến đo áp 

suấ dầu bôi trơn; d3- Cảm biến đo nhiệt độ khí thải; d4- Cảm biến đo nhiệt độ nước làm mát khi ra 

khỏi động cơ; d5- Cảm biến đo nhiệt độ nước làm mát đi vào động cơ. 
 

 

  

Hình 2. Thiết bị đo lưu lượng khí  Hình 3. Phần tử cảm biến 
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Mostek MF100 

 

 

Hình 4. Bảng mạch chính và  

màn hình của Thiết bị Mostek MF100 

Hình 5. Kích thước đầu đo để lắp  

vào ống dẫn khí, cm (trong ngoặc inch) 

 

Các thông số kỹ thuật của thiết bị đo lưu lượng Mostek MF100 được trình bày trong tài 

liệu [1]. 

Sơ đồ lắp đặt thiết bị. Lắp đặt thiết bị Mostek MF100 vào đường nạp của động cơ theo 

sơ đồ như trên hình 6. Trên hình 7 là hình ảnh thiết bị đã lắp đặt vào động cơ. 

  

 
Hình 6. Sơ đồ lắp đặt thiết bị Mostek MF100 

 

 
Hình 7. Thiết bị được lắp đặt vào động cơ Mostek MF100 

Ống gom 

không khí 

Bích nối 

Ống mềm Thiết bị 

MF100 
Ống mềm 

Bầu lọc 

không khí 

Giá đỡ 
Đệm kín 

Bích nối Bích nối 

Giá đỡ 
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3. Kết quả thử nghiệm và đánh giá 

Thí nghiệm được tiến hành ở các chế độ làm việc của động cơ theo bảng 2, mỗi chế độ 

tiến hành trong 5 phút, tổng thời gian cho động cơ làm việc là 25 phút (4 chế độ và 5 phút 

chạy sấy nóng động cơ). Kết quả thử nghiệm được thể hiện trong bảng 3. 
 

Bảng 3. Kết quả thử nghiệm xác định lưu lượng không khí nạp 

n, vg/ph F, kG Gair.tt, kg/h 

1512 7 249 

1547 9 256 

1594 11 263 

1640 13 266 

 

Xử lý kết quả đo được thực hiện trên phần mềm đã xây dựng (hình 8, 9). Kết quả thử 

nghiệm được thể hiện trong bảng 4 và hình 8, 9. Hệ thống đồ thị là các đường đặc tính chân 

vịt, thể hiện sự phụ thuộc của công suất, mô men, lưu lượng khí nạp, suất tiêu thụ khí nạp, hệ 

số nạp vào tốc độ quay của trục khuỷu động cơ. Các đường đặc tính được thể hiện trên hình 9.  

Trong phần mềm đã xây dựng, hệ số nạp được xác định theo công thức: 

ltair

ttair

G

G

.

.  

Trong đó: Gair.tt  - Lưu lượng khối lượng khí nạp thực tế đo được, kg/h;  

Gair.lt  - Lưu lượng khối lượng khí nạp lý thuyết, kg/h; 

Gair.lt  được hiểu là xy lanh động cơ được nạp đầy không khí ở điều kiện áp 

suất, nhiệt độ trên đường nạp và được xác định bằng công thức sau [3]: 



0
.

120 


nVi
G h

ltair
, kg/h       

Trong đó: i - Số xy lanh của động cơ; 

Vh - Thể tích công tác một xy lanh của động cơ, m3; 

 n - Tốc độ quay của trục khuỷu động cơ, vg/ph; 

 ρ0 - Khối lượng riêng của không khí, kg/m3, ở điều kiện áp suất và nhiệt độ 

môi trường ρ0 = 1,225 kg/m3 (coi điều kiện trên đường nạp như điều 

kiện môi trường); 

τ - Số kỳ của động cơ, đối với động cơ 4 kỳ τ = 4; đối với động cơ 2 kỳ τ = 2. 

Công suất có ích của động cơ, kW: 

9550

nM
N e

e


         

Trong đó: Me - Mô men xoắn của trục khuỷu động cơ, N.m; 

n - Tốc độ quay của trục khuỷu động cơ, vg/ph; 

Me  được xác định theo công thức sau, N.m :  

LFM e  81,9     

Trong đó  L - cánh tay đòn của đồng hồ đo lực phanh; 

L = 0,7162 m đối với bệ thử KI-2139B [4]. 

Suất tiêu thụ không khí: 
e

ttair
air

N

G
g . , g/kW.h 
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Bảng 4. Kết quả xử lý số liệu thử nghiệm 

n, vg/ph Me, N.m Ne, kW Gair.tt, kg/h gair,[kg/kW.h ηv  

1512 50,13 7,94 249 31,37 0,895  

1547 64,46 10,44 256 24,52 0,896  

1594 78,78 13,15 263 20,00 0,895  

1640 93,11 15,99 266 16,64 0,880  

 

  
Hình 8. Cửa sổ nhập số liệu thí nghiệm 

 

Hình 9. Các đường đặc tính chân vịt theo  

kết quả thí nghiệm 

Nhận xét, đánh giá: kết quả đo lưu lượng khối lượng và kết quả tính toán lý thuyết 

được so sánh thông qua hệ số nạp, đây cũng là giá trị để đánh giá chất lượng quá trình nạp của 

động cơ. Kết quả thí nghiệm với giá trị hệ số nạp nằm trong khoảng 0,88 ÷ 0,90 [3] chứng tỏ 

giá trị lưu lượng khối lượng khí nạp đo được và giá trị tính toán lý thuyết hội tụ, và chất lượng 

nạp của động cơ tốt. 

4. Kết luận  

Thiết bị đo lưu lượng khí Mostek MF100 cho phép đo lưu lượng khối lượng khí nạp, 

đây là ưu điểm của thiết bị này so với các thiết bị đo lưu lượng thể tích, vì khi đo lưu lượng 

thể tích cần đo thêm nhiệt độ và áp suất khí nạp, sau đó tính toán lưu lượng khối lượng thông 

qua khối lượng riêng của khí nạp. 

Hệ thống đã lắp đặt với thiết bị đo lưu lượng khí Mostek MF100 và phần mềm đã xây 

dựng có thể sử dụng để đo lưu lượng khối lượng khí nạp động cơ diesel, dùng trong đào tạo 

sau đại học và nghiên cứu khoa học. 

Đã thực hành thí nghiệm đo lưu lượng khối lượng khí nạp của động cơ diesel DSC-80 

theo đặc tính chân vịt trên bệ thử KI-2139B. 

Kết quả thí nghiệm và kết quả tính toán lý thuyết hội tụ, giá trị hệ số nạp chứng tỏ chất 

lượng nạp của động cơ tốt. 
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Nghiên cứu và xây dựng mô hình toán học động lực học chuyển động và mô 

phỏng đặc tính quay vòng của tàu thủy 
Researching and building mathematical models  

and simulation hydrodynamic characteristics of ship's circulation 
 

Đoàn Văn Hòa1,  

Nguyễn Hà Hiệp2, Nguyễn Hải Sơn1 
1Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự,  

doanvanhoa@gmail.com 
2Học viện Kỹ thuật Quân sự 

Tóm tắt 

Bài báo trình bày các yếu tố ảnh hưởng đến động lực học chuyển động của tàu thủy, 

kết quả xây dựng mô hình toán học chuyển động của tàu. Trên cơ sở đó xây dựng module 

phần mềm tự động tính toán các thông số cơ bản đặc trưng cho chuyển động của tàu thủy, 

đặc biệt là mô phỏng tính quay vòng của tàu thủy. Nghiên cứu được tiến hành trên tàu tên lửa 

1241.8. 

Từ khóa: Mô hình toán học, mô phỏng, chuyển động của tàu, động cơ, điều khiển, tàu tên lửa. 

Abstract 

This paper presents a study on a mathematical model of ship motion. Based on this 

model, we developed a module to calculate parameter and examine impact of steering lock 

value, accidental deflection angle when there are changes in ship motion characteristics: 

angular motion, leeway angle, angular speed and alongside angle of the ship. General study 

on computational model provides parameters for missile ship 1241.8. 

Keywords: Mathematical model, simulation, ship motion, engine, controls, missile ship. 
 

1. Đặt vấn đề 

Việc điều động tàu thủy, vận hành và khai thác hiệu quả các trang thiết bị trên tàu 

thủy, nói chung, cũng như các vũ khí khí tài trên tàu quân sự, nói riêng, đòi hỏi phải nghiên 

cứu và nắm vững động lực học chuyển động của tàu. Để mô tả chuyển động của tàu thủy tiến 

hành xây dựng phần mềm mô phỏng động lực học chuyển động của tàu thủy, phần lõi của 

phần mềm là mô hình động lực học tương tác của thân vỏ tàu với môi trường khi thay đổi các 

tham số điều khiển. 

Mục đích của nghiên cứu là xây dựng mô hình toán học và phần mềm mô phỏng động 

lực học chuyển động của tàu thủy, từ đó tính toán mô phỏng tính quay vòng của tàu thủy. 

Đối tượng nghiên cứu là tàu tên lửa 1241.8. Đây là tàu cao tốc (42 hải lý/giờ), hệ động 

lực gồm 2 động cơ tuabin khí hành trình М-75 mỗi động cơ 5000 mã lực, 2 động cơ tuabin 

khí tăng tốc М-70 mỗi động cơ 12000 mã lực, 2 chân vịt cố định bước, 1 bánh lái.  

Nếu coi tàu là một đối tượng điều khiển, thì có rất nhiều tham số điều khiển, như các 

tham số điều khiển động cơ, chân vịt, bánh lái, neo tời,... để đưa đến kết quả các tham số 

chuyển động của tàu. Trong nghiên cứu này, khi nghiên cứu đặc tính quay vòng của tàu, giả 

thiết chỉ điều chỉnh vào tham số bánh lái, các tham số còn lại không thay đổi. 

Ngoài các yếu tố cấu tạo, kết cấu của bản thân tàu, còn có các yếu tố ngoại cảnh. 

Nghiên cứu tiến hành xây dựng mô hình mô phỏng động lực học chuyển động của tàu, với giả 

thiết bỏ qua ảnh hưởng của một số yếu tố ngoại cảnh. 

2. Xây dựng mô hiǹh toán học động lực học chuyển động của tàu  

2.1. Mô hiǹh toán học động lực học chuyển động của tàu 

Để xây dựng mô hình chuyển động của tàu trong mặt phẳng ngang cần xác định các lực 

và mô men tác động lên thân tàu và bánh lái. Toàn bộ các lực và mô men này được quy dẫn 

thành các lực chính và mô men chính, chúng được đặt trong mặt phẳng dọc tâm tàu (hình 1).   
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Trên hình 1, Rz - lực nâng, nó cân bằng với trọng lượng tàu; Rx - lực cản, N; TE - lực 

kéo, N ; M - mô men chính tác động lên thân tàu trong mặt phẳng dọc tâm tàu, Nm. Các lực 

và mô men này gây ra sự thay đổi các tham số động học chuyển động của tàu, như: gia tốc 

góc và gia tốc tuyến tính, góc chếch hướng, vận tốc góc và vận tốc tuyến tính. Các lực và mô 

men được chia thành các lực và mô men dạng phi quán tính và quán tính theo nguồn gốc tự 

nhiên của nó [1]. 
 

 
Hình 1. Các lực và mô men tác dụng lên thân tàu 

 

Mô hình toán học động học chuyển động của tàu được thiết lập bằng các phương trình 

vi phân phi tuyến tính. Nghiệm của phương trình là các tham số chuyển động của tàu: toạ độ 

trọng tâm tàu (Xg, Yg, Zg), m; các góc (góc lắc ngang θ, góc lắc dọc ψ, góc hướng φ), độ và giá 

trị tương ứng của vận tốc, m/s; gia tốc, m/s2 và bán kính quay vòng R, m (hình 2). 

 

a) 

 

b) 

 
    

c) 

 

Hình 2. Các hệ tọa độ và 

tham số chuyển động của tàu 

thủy 

a) Nhìn theo theo trục OZg; 

b) Nhìn theo chiều dọc của 

tàu hướng trục OXg; 

c) Nhìn theo mạn phải tàu 

theo hướng trục OYg 

 

Hai hệ tọa độ được sử dụng khi nghiên cứu là hệ tọa độ cố định (gắn với trái đất 

OXgYgZg, gốc toạ độ trùng với điểm xuất phát của tàu, trục OXg - trùng với hướng chuyển 

động ban đầu của tàu, OYg - vuông góc với OXg trong mặt phẳng ngang, OZg - trục thẳng đứng 

hướng xuống dưới); và hệ tọa độ di động OXYZ (gốc tọa độ trùng với trọng tâm của tàu, trục 

OX - nằm trong mặt phẳng dọc tâm tàu, hướng về phía mũi tàu, OY - vuông góc với OX trong 

mặt phẳng ngang tâm tàu, OZ trục thẳng đứng hướng xuống dưới). 

Phương trình động lực học chuyển động của tàu [1, 2] :   

11 22 33 ( )( ) ( ) v ( ) vx
y z z y x x M

dv
m m m F F

dt
             (1) 
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22 11 33 ( )( ) ( ) v ( ) v
y

z x y x y y M

dv
m m m F F

dt
             (2) 

  

33 11 22 z( )( ) ( ) v ( ) vz
z y y z z M

dv
m m m v F F

dt
            (3) 

  

 44 66 55 33 22 ( )( ) (J ) ( ) vx
x z y y z y z x x M

d
J J v M M

dt


                    

     

(4) 

 

  

 55 44 66 11 33 y( )( ) (J ) ( ) v
y

y z y x z x z y M

d
J J v M M

dt


                    (5) 

  

 66 55 55 22 11 z( )( ) (J ) ( ) vx
z y x z y y z z M

d
J J v M M

dt


               

     (6) 
  

cos cos (sin cos sin cos sin ) (cos cos sin sin sin )
g

x y

dx
v v

dt
                  

  

(7) 

 

  

sin cos (sin sin sin cos cos ) (cos sin sin sin cos )
g

x y

dy
v v

dt
                  (8) 

  

sin sin cos cos cos
g

x y

dz
v v

dt
          (9) 

  

sinx

d d

dt dt

 
    (10) 

  

cos cos siny

d d

dt dt

 
      (11) 

  

cos cos sinz

d d

dt dt

 
      (12) 

  

Trong đó: m - khối lượng của tàu: m = ρlbtcb, kg; 

 Ρ - khối lượng riêng của nước biển, ρ = 1025 kg/m3;  

 L, B, T - chiều dài, chiều rộng và mớn nước của tàu, m;  

 CB - hệ số béo thân tàu;  

 Jx, jy, Jz - mô men quán tính toạ độ của thân tàu, m4; 

 Λ11, λ22,…λ66 - phần khối lượng nước kèm do tác động của tải trọng thủy 

động lực học, kg; 

  x,  y,  z - các thành phần vận tốc của thân tàu theo các trục oxg, oyg, ozg 

tương ứng, m/s; 

 Ωx,ωy,ωz - các thành phần vận tốc góc của thân tàu, rad/s; 

 Σfx, σfy, σfz, - tổng các lực thành phần, N; 

 Σmx,σmy, σmz - tổng các mô men thành phần, Nm. 

Trong nghiên cứu này khi xem xét mô hình động học chuyển động của tàu có xét đến 

một số giả thiết, như: xem tàu chuyển động trong dòng nước sâu tĩnh, bỏ qua sự tác động của 

các yếu tố ngoại cảnh (sóng, gió, dòng chảy, hiệu ứng bờ,...) Khi đó θ = 0; sự dịch chuyển 

của tàu theo phương thẳng đứng rất nhỏ và có thể bỏ qua (ψ = 0); xem độ nghiêng của tàu 

trong mặt phẳng ngang tâm tàu là nhỏ và không ảnh hưởng đến các đại lượng tải trọng thủy 

động lực học; coi tàu là đối xứng trong mặt phẳng dọc tâm tàu khi tính toán các lực quán tính 

tác động lên thân tàu; trong khoảng thời gian dt tốc độ tàu xem là không thay đổi và giả sử 

rằng bánh lái của tàu hoạt động không có độ trễ (thực tế thì thời gian chuyển lái của bánh lái 

tàu thực là 8 - 15 giây [1]). 

Kết hợp các giả thiết trên, phương trình chuyển động của tàu miêu tả các mối liên hệ 

động lực học, như sau:  

0 ;
dd

dt R dt

 
     (13) 
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0;     (14)  

cos ;
gdx

dt
   (15) 

 

sin ;
gdy

dt
   (16) 

 

0
22 0 11 0

2 2 2 2

1 0 2 0 0 1

(1 ) cos (1 ) cos

( ) ( 0,
2 2

d r p p

d
V k V k

dt

L
c c S S


      

  
         



   

 
     

 

 (17) 

 

 
2 2 2 2

66 0 0 1(1 ) ( 0, (18)
2 2 2

p d d d r p p

d L
I k q S L q S L l S

dt

    
          



 
        

   

(18) 

 

2

0

2

*( / )
,

(( / ) 1,9)

R L

R L


 


 (19) 

 

      

Trong đó: β0 - góc dạt, là góc giữa trục OX và hướng vận tốc trọng tâm tàu, độ;  

  -vận tốc trọng tâm tàu, m/s; 

Ω -vận tốc góc quay vòng của tàu, rad/s;  

Γ - góc vận tốc, là góc tạo bởi hướng vận tốc tàu và trục oxg, độ; 

R - bán kính quay vòng của trọng tâm tàu, m. 

Điều kiện biên ban đầu: 0 0 0 0 0 0 0| | | | | | 0,t t t t t tx y             
0 0|t     

Khác với các mô hình toán học khác, như mô hình Voitkimski [1], trong các phương 

trình này các thành phần có tính đến sự thay đổi của vận tốc bằng cách tính toán các giá trị 

của nó trên mỗi bước theo sự thay đổi thời gian dt, cũng như xét đến điều kiện góc dịch 

chuyển không vượt quá 10 - 15 độ và cosβ0 = 1.  

2.2. Dữ liệu đầu vào để tính toán 

Dữ liệu đầu vào để tính toán mô phỏng động lực học chuyển động của tàu tên lửa 

1241.8 được trình bày trong bảng 1 [3, 4]. 

Bảng 1. Dữ liệu đầu vào để tính toán của tàu tên lửa 1241.8 

TT Tên các đại lượng Kí hiệu Đơn vị Cách xác định Giá trị 

1 Thể tích choán nước  V m3 Theo [3] 500 

2 
Chiều dài tàu theo đường mớn 

nước 
L m Theo [3] 49,50 

3 
Chiều rộng tàu theo đường mớn 

nước 
B m Theo [3] 8,74 

4 Mớn nước trung bình T m Theo [3] 2,20 

6 
Khoảng cách từ trục bánh lái 

đến sườn giữa tàu 
l m Theo [3] 23,27 

7 Tốc độ ban đầu của tàu υ0 m/s Mặc định cho trước 8 

8 Khối lượng tàu m kg Theo [3] 490000 

9 
Mô men quán tính của trọng 

lượng tàu 
I kg.m2 I = 0,05ρVL2 62,79.106 
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TT Tên các đại lượng Kí hiệu Đơn vị Cách xác định Giá trị 

10 Hệ số trọng lượng liên kết k11  
Theo đồ thị [1, t.66, 

hình 17] 
0,46 

11 Hệ số trọng lượng liên kết k22  
Theo đồ thị [1,t.67, 

hình 17] 
0,61 

12 Hệ số mô men quán tính liên kết k66  
Theo đồ thị [1,t.69, 

hình 18] 
0,54 

13 Hệ số góc của lực nâng bánh lái    
Theo tính toán 

trong [1] 
1,85 

14 Khoảng cách tương đối      = l/L 0,47 

15 
Hệ số hoàn chỉnh của  mặt 

phẳng đường kính   
σd  

Theo tính toán của 

tài liệu [1] 
0,95 

16 Hệ số của lực bình thường c1  
Theo đồ thị [1,trang 

552, hình 21] 
0,1 

17 Hệ số của lực bình thường c2  
Theo đồ thị [1,trang 

552, hình 22] 
1,6 

18 Hệ số mô men vị trí qv  
Theo đồ thị [1,trang 

554, hình 23] 
0,81 

19 Hệ số mô men giảm xóc qd  
Theo đồ thị [1,trang 

554, hình 24] 
0,64 

20 Hệ số ảnh hưởng của thân vỏ φ1  
Theo tính toán của 

tài liệu [1] 
0,9 

21 Diện tích của bánh lái Sp m2 
Theo tính toán của 

tài liệu [2] 
8 

22 
Hệ số giảm do ảnh hưởng thân 

vỏ tàu 
χp  

Theo tính toán của 

tài liệu [1] 
0,3 

23 
Diện tích tiết diện trong mặt dọc 

tâm tàu 
Sd m2 Sd = LTσd 103,78 

 

3. Kết quả tính toán mô phỏng và bàn luận 

Mô hình toán học chuyển động của tàu được viết trên ngôn ngữ Delphi, Matlab. Để 

giải các phương trình vi phân đã sử dụng phương pháp Runge-Kutta bậc 4. Trong bảng 1 đã 

đưa ra các dữ liệu đầu vào được sử dụng để tính toán dựa trên các công thức và các giá trị 

trong tài liệu [1, 3, 4]. Trong các giai đoạn của thực nghiệm tính toán đã thực hiện nghiên cứu 

trên sự thay đổi các đặc tính của tàu trong trường hợp khi các góc bẻ lái alpha khác nhau. 

Đồ thị biểu diễn sự thay đổi của đặc tính chuyển động của tàu trong trường hợp góc bẻ 

lái α thay đổi từ 00 đến 800 với bước thay đổi là 100. Với các góc bẻ lái khác nhau, trên hình 3 

mô phỏng vận tốc góc quay vòng của tàu, hình 4 - phụ thuộc vận tốc trọng tâm tàu theo thời 

gian, hình 5 - phụ thuộc bán kính quay vòng theo thời gian, hình 6 - phụ thuộc tọa độ trọng 

tâm tàu theo thời gian (trên trục hoành là thời gian tính bằng giây).  
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Hình 3. Mô phỏng vận tốc góc quay vòng của tàu trong hệ trục toạ độ OXgYgZg 

 

Nhận xét: trong những giây đầu tiên khi thực hiện bẻ lái, vận tốc góc tăng nhanh và sẽ 

dần đạt tới giá trị ổn định ở những khoảng thời gian sau đó. Góc bẻ lái càng lớn thì vận tốc 

góc cũng càng lớn. 

 
  

 
 

Hình 4. Đồ thị phụ thuộc vận tốc trọng tâm tàu theo thời gian với các góc bẻ lái khác nhau trong 

hệ trục toạ độ OXgYgZg 

Nhận xét: trong những giây đầu tiên khi thực hiện bẻ lái, vận tốc  giảm nhanh và sẽ 

dần đạt tới giá trị ổn định ở những khoảng thời gian sau đó. Góc bẻ lái càng lớn thì vận tốc  
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lại càng nhỏ. Quan sát đồ thị ta thấy, vận tốc tương đối luôn nhỏ hơn 1, nên vận tốc thực sự 

của tàu khi quay vòng luôn luôn nhỏ hơn vận tốc ban đầu v0. 

 
 

Hình 5. Đồ thị phụ thuộc bán kính quay vòng theo thời gian với các góc bẻ lái khác nhau 

 

Nhận xét: trong những giây đầu tiên khi thực hiện bẻ lái, bán kính xoay vòng tăng 

nhanh và đạt đến đỉnh parabol, ngay sau đó nó sẽ giảm nhanh. Quá trình tăng và giảm nhanh 

này diễn ra trong khoảng thời gian khoảng 2s, càng về sau sẽ dần dần đạt tới giá trị ổn định. 

Góc bẻ lái càng lớn thì  bán kính quay vòng càng nhỏ. 

 
Hình 6. Đồ thị phụ thuộc tọa độ trọng tâm tàu theo thời gian với các góc bẻ lái khác nhau 

 

Nhận xét: đồ thị tọa độ tương đối của trọng tâm tàu theo các góc bẻ lái khác nhau có 

hình dạng như những đường xoáy trôn ốc. Góc bẻ lái càng nhỏ thì bán kính vòng xoáy càng 

lớn. Quỹ đạo của tàu như những đường cong có xu hướng ra xa rồi lại về gần vị trí ban đầu, 

bán kính cong càng giảm. 
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4. Kết luận 

Trên cơ sở mô hình toán học điều khiển động cơ và động lực học chuyển động của tàu 

theo mô hình của Voitkimski [1] nhóm tác giả đã mở rộng thêm các điều kiện là tính toán khi 

góc bẻ lái nhỏ. Nghiên cứu được áp dụng khi sử dụng các thông số của tàu tên lửa 1241.8.  

Mô đun phần mềm được viết trên ngôn ngữ Delphi, Matlab và dựa trên các mô hình 

toán nhận được và thực hiện các tính toán thực nghiệm.  

Nghiên cứu sự ảnh hưởng của giá trị góc bẻ lái đến các đặc tính động lực học chuyển 

động của tàu: bán kính quay vòng, vận tốc góc quay vòng, vận tốc trọng tâm tàu, tọa độ trọng 

tâm tàu. Kết quả nghiên cứu là cơ sở để nghiên cứu sâu hơn các đặc tính động lực học chuyển 

động của tàu khi có các tác động của điều kiện ngoại cảnh khác nhau, cũng như là cơ sở để 

xây dựng các hệ thống mô phỏng chuyển động tàu khi xét đến cả các yếu tố đã bỏ qua trong 

giả thiết của nghiên cứu này.  
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Đánh giá ảnh hưởng của việc tuần hoàn khí thải (EGR) đến các chỉ tiêu 

kinh tế, năng lượng, môi trường của động cơ diesel tàu thủy 6S185L-ST 

Assessment on the impact of exhaust gas recirculation (EGR) on economic, energy and 

environment criteria of marine diesel engine 6S185L-ST  
 

Vũ Ngọc Khiêm 

Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải, 

khiemvungoc@gmail.com 

Tóm tắt 

Đối với động cơ diesel tàu thủy việc áp dụng các giải pháp làm giảm mức phát thải 

NOx có trong khí thải của động cơ nhằm đáp ứng các yêu cầu được quy định trong phụ lục VI 

Công ước MARPOL 73/78 đang là yêu cầu bức thiết hiện nay. Có nhiều cách để giảm mức 

phát thải NOx ngay tại nguồn phát sinh như: giảm góc phun sớm, tuần hoàn khí thải, phun 

nước vào xy lanh,... Bài báo trình bày kết quả đánh giá ảnh hưởng của việc tuần hoàn khí thải 

đến các chỉ tiêu kinh tế, năng lượng, môi trường của động cơ diesel tàu thủy 6S185L-ST 

thông qua mô hình mô phỏng chu trình công tác được xây dựng trong phần mềm chuyên dụng 

AVL-Boost. 

Từ khóa: Tuần hoàn khí thải, tỷ lệ EGR, chu trình công tác, mức phát thải NOx, động 

cơ diesel 6S185L-ST. 

Abstract 

For marine diesel engines, applying solutions NOx emission in the exhaust gas of the 

engine to meet the requirements set forth in Annex VI of MARPOL 73/78 are required. There 

are several methods to reduce NOx emission at source including: reducing early spray angle, 

recirculating exhaust gas, spraying water into the cylinder. This paper presents assessment 

on the impact of EGR on economic, energy and environment criteria by specialized software 

AVL-Boost. 

Keywords: Exhaust gas recirculation, EGR rate, NOx Emissions, diesel engine 6S185L-ST. 

 

1. Đặt vấn đề 

Nhằm kiểm soát tốt khí xả từ tàu trong hoạt động hàng hải trên toàn thế giới ở mức độ 

cho phép, tháng 9/1997, Tổ chức Hàng hải Quốc tế IMO đã bổ sung vào Công ước MARPOL 

73/78 Phụ lục VI - Các quy định về ngăn ngừa ô nhiễm không khí do tàu gây ra và bắt đầu có 

hiệu lực từ ngày 19/05/2005. Mục đích của Phụ lục VI là kiểm soát việc phát thải các chất làm 

suy giảm tầng ô zôn, ô xít ni tơ (NOx), ô xít lưu huỳnh (SOx), các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi 

và việc đốt chất thải trên tàu biển [5]. 

Hiện nay ở Việt Nam, các tàu cỡ vừa và nhỏ chiếm số lượng lớn [11]. Các phương tiện 

này thường lắp các động cơ diesel thế hệ cũ (hệ thống nhiên liệu truyền thống kiểu Bosch, 

chưa có bộ xử lý khí xả...) có mức độ phát thải các chất độc hại trong khí xả cao, gây ảnh 

hưởng đến môi trường tự nhiên và con người [8]. 

Trước tình hình trên, rất cần các nhóm giải pháp hiệu quả nhằm xử lý các chất độc hại 

có trong khí xả của động cơ diesel lắp trên các tàu cỡ vừa và nhỏ. Đối với động cơ diesel có 

hai nhóm giải pháp xử lý khí thải: xử lý ngay tại nguồn phát sinh (bên trong động cơ) hoặc 

trên đường thải của động cơ. Một trong những biện pháp hữu hiệu giảm phát thải NOx ngay 

tại nguồn phát sinh cho động diesel đó là áp dụng phương pháp tuần hoàn khí thải EGR 

(Exhaust Gas Recirculation). 

Trên thế giới đã có các công trình nghiên cứu kết hợp giữa việc mô phỏng chu trình 

công tác của động cơ trên phần mềm chuyên dụng với nghiên cứu thực nghiệm trên bệ thử 

động cơ. Kết quả đã đánh giá được ảnh hưởng của EGR đến chỉ tiêu kinh tế, năng lượng của 
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động cơ và việc lựa chọn tỷ lệ EGR hợp lý sẽ đáp ứng việc đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế, năng 

lượng của động cơ đồng thời thỏa mãn các tiêu chuẩn về môi trường liên quan đến mức phát 

thải NOx [6, 7, 10]. 

Nhìn chung việc nghiên cứu và ứng dụng phương pháp tuần hoàn khí thải nhằm xử lý 

NOx có trong khí xả của động cơ diesel ở Việt Nam còn khá mới mẻ (đặc biệt các công trình 

nghiên cứu dành cho động cơ diesel lắp trên tàu thủy gần như chưa có). Các động cơ diesel 

lắp trên tàu thủy có điều kiện và chế độ hoạt động mang đặc thù riêng (nhiên liệu, kết cấu các 

hệ thống, chế độ làm việc,…). Vì vậy, cần thiết phải có những nghiên cứu nhằm đánh giá ảnh 

hưởng của EGR đến mức phát thải NOx của động cơ diesel lắp trên các tàu thủy. Kết quả của 

quá trình nghiên cứu là tài liệu tham khảo cho việc áp dụng giải pháp tuần hoàn khí thải cho 

các động cơ diesel tàu thủy trước khi nước ta chính thức tham gia Phụ lục VI của Công ước 

MARPOL 73/78. 

2. Đối tượng và phần mềm phục vụ nghiên cứu 

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

Động cơ 6S185L-ST là động cơ diesel 4 kỳ, 6 xy lanh bố trí một hàng thẳng đứng, 

không tự đảo chiều, thứ tự làm việc là: 1-5-3-6-2-4, khởi động bằng khí nén, tăng áp bằng 

tuabin khí thải có làm mát khí tăng áp, hệ thống làm mát cưỡng bức 2 vòng tuần hoàn, bơm 

nước tuần hoàn kiểu li tâm, cơ cấu phối khí xu páp treo, trục cam đặt trong thân máy và biên 

dạng cam là loại cam lồi ba cung. Các thông số cơ bản của động cơ 6S185L-ST được trình bày 

trong bảng 1. 

Bảng 1. Các thông số cơ bản của động cơ 6S185L-ST 

STT Thông số/ký hiệu Giá trị Đơn vị 

1  Thứ tự công tác 1-3-3-6-2-4  

2  Thể tích công tác 37,09 dm3 

3  Đường kính xy lanh (D) 185 mm 

4  Hành trình piston (S) 230 mm 

5  Tỷ số nén () 13.6  

6  Công suất định mức Nemax 442 kW 

7  Vòng quay ứng với Nemax 900 v/ph 

8  
Góc phun sớm nhiên liệu tính theo góc 

quay trục khuỷu 
16÷18 độ 

9  Loại bơm cao áp Kiểu Bosch  

10  Số lỗ vòi phun 4 lỗ 

11  Đường kính lỗ vòi phun 0.3 mm 

12  Trọng lượng khô của động cơ 5000 kg 

13  Hệ số dự trữ mô men 15 % 

14  Góc mở sớm xu páp nạp 10 độ 

15  Góc đóng muộn xu páp nạp 46 độ 

16  Góc mở sớm xu páp thải 56 độ 

17  Góc đóng muộn xu páp thải 10 độ 

2.2. Phần mềm mô phỏng 

Quá trình nghiên cứu lý thuyết được tiến hành trên phần mềm AVL-Boost do hãng 

AVL của Áo cung cấp. AVL-Boost là một công cụ mô phỏng chu trình công tác và quá trình 

trao đổi khí của động cơ. Boost cho phép xây dựng mô hình đầy đủ của toàn thể động cơ bằng 

cách lựa chọn các phần tử có trong hộp công cụ và nối chúng lại bằng các phần tử ống nối. 
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Giữa các đường ống, người ta sử dụng các phương trình động lực học. Đây là một công cụ mô 

phỏng tin cậy, nó cho phép giảm thời gian phát triển động cơ bằng công cụ mô phỏng và 

nghiên cứu động cơ chính xác, tối ưu hóa kết cấu và quá trình ngay ở giai đoạn tạo mẫu động 

cơ mà không cần đến mô hình cứng,...  

3. Xây dựng mô hình mô phỏng chu trình công tác của động cơ 6S185l-ST nguyên thủy 

3.1. Xây dựng mô hình mô phỏng 

Kết quả mô phỏng động cơ 6S185L-ST trên phần mềm AVL-Boost được trình bày 

trên hình 1. 

 

Hinh 1. Sơ đồ mô phỏng động cơ 6S185L-ST trên phần mềm AVL-Boost 

C1 ÷ C6 - Các phần tử xy lanh; PL1 ÷ PL3 - Các phần tử bầu gom khí nạp, thải;  

TC1 - Bộ tuabin máy nén; CO1 - Bộ làm mát khí tăng áp; CL1 - Bầu lọc khí nạp 

3.2. Hiệu chỉnh và đánh giá mô hình 

Sau khi kết thúc quá trình xây dựng mô hình tác giả tiến hành chạy mô hình mô phỏng 

nhằm đánh giá sự chính xác của quá trình mô phỏng.  

 Độ tin cậy của mô hình được thể hiện thông qua kết quả so sánh giữa Ne, ge giữa mô 

phỏng và thực nghiệm tại chế độ 100% tải được thể hiện trên hình 2. 

 

Hình 2. Ne và ge ở chế độ 100% tải giữa mô phỏng và thực nghiệm 
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Căn cứ vào kết quả thể hiện trên hình 3 có thể thấy đường đặc tính công suất và suất 

tiêu hao nhiên liệu của động cơ 6S185L-ST giữa mô phỏng và thực nghiệm khá tương đồng vì 

vậy mô hình động cơ 6S185L-ST được xây dựng trên phần mềm AVL-Boost có thể sử dụng 

để nghiên cứu mô phỏng các vấn đề liên quan đến động cơ 6S185L-ST. 

4. Xây dựng mô hình mô phỏng chu trình công tác của động cơ 6S185L-ST có xét đến 

ảnh hưởng của EGR 

4.1. Lựa chọn kiểu EGR và xác định sơ bộ kích thước đường ống EGR cho động cơ 

6S185L-ST 

Kiểu EGR cho động cơ 6S185L-ST được lựa chọn dựa trên các yếu tố: chế độ tải 

thường hay sử dụng của động cơ diesel tàu thủy (75 ÷ 85% tải), kết cấu đường ống nạp thải 

của động cơ. Trong nghiên cứu này tác giả lựa chọn kiểu EGR ở áp suất thấp, có làm mát khí 

EGR, vị trí trích khí EGR cách miệng xả của tuabin 1000 (mm) đo theo chiều dài đường ống 

thải. 

Việc chọn sơ bộ đường kính ống của hệ thống ống tuần hoàn khí thải dựa trên cơ sở 

tính toán sơ bộ tỷ lệ khí sẽ tuần hoàn trở lại. Các nghiên cứu trong và ngoài nước đều chỉ ra 

rằng khi tăng tỷ lệ khí tuần hoàn sẽ làm giảm mức phát thải NOx tuy nhiên cũng sẽ làm tăng 

mức phát thải PM và giảm các chỉ tiêu về công suất và mô men của động cơ, vì vậy để cân 

đối giữa các yếu tố trên tỷ lệ khí tuần hoàn thường chọn nhỏ hơn 25%. 

Tỷ lệ khí tuần hoàn được tính theo công thức sau: 

%25% 
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Trong đó:  mt: Tổng khối lượng của khí nạp vào động cơ; 

   mEGR, QEGR: Là khối lượng, lưu lượng của khí tuần hoàn; 

   mKK, QKK: Là khối lượng, lưu lượng của không khí. 

Khai triển công thức trên ta có: 
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Thông thường vận tốc của dòng khí đi trong ống tuần hoàn sẽ lớn hơn vận tốc của 

dòng khí đi trong ống chứa khí nạp mới đồng thời khối lượng riêng của khí EGR sẽ khác so 

với khối lượng riêng của khí nạp mới. Trong tính toán sơ bộ nếu bỏ qua sự khác nhau trên thì 

đường kính của ống tuần hoàn khí thải sẽ được tính theo công thức: 
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Như vậy, qua các tính toán trên đồng thời đường kính ống được chọn theo tiêu chuẩn 

nhóm nghiên cứu lựa chọn ống tuần hoàn khí thải có đường kính 60 (mm). % EGR sẽ có sự 

thay đổi do vận tốc của khí đi trong ống EGR khác với vận tốc ống trên đường nạp đồng thời 

khối lượng riêng của khí EGR sẽ khác khối lượng riêng của khí nạp. % EGR sẽ được tính 

toán cụ thể trên mô hình mô phỏng tại từng chế độ và độ mở của van EGR. 

4.2. Xây dựng mô hình mô phỏng chu trình công tác của động cơ 6S185L-ST có xét đến 

ảnh hưởng của việc tuần hoàn khí thải 

Mô hình mô phỏng hệ thống EGR cho động cơ 6S185L-ST được lập dựa trên mô hình 

động cơ 6S185L-ST nguyên thủy đã được lập và hiệu chỉnh theo kết quả thử nghiệm thực tế 

của đường công suất và suất tiêu hao nhiên liệu. Đường ống EGR được lựa chọn theo kích 

thước đã được tính sơ bộ và căn cứ vào điều kiện thức tế của động cơ trong phòng thí nghiệm. 

Mô hình mô phỏng động cơ 6S185L-ST khi có hệ thống EGR được trình bày như trên hình 3. 
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Hình 3. Sơ đồ động cơ 6S185L-ST khi có hệ thống EGR 

Hệ thống EGR bao gồm:  

  Phần tử rẽ nhánh J13, J14;  

  Hệ thống ống EGR được đánh số từ 45 đến 49; 

  Van điều khiển tỷ lệ EGR được ký hiệu R1; 

  Két làm mát khí EGR được ký hiệu CO2. 

5. Đánh giá ảnh hưởng của EGR đến các chỉ tiêu kinh tế, năng lượng và môi trường 

5.1. Lựa chọn chế độ mô phỏng 

Trong các chế độ làm việc của động cơ diesel tàu thủy thì chế độ làm việc thường 

xuyên là chế độ được sử dụng nhiều nhất. Ở chế độ làm việc thường xuyên nhất của động cơ 

diesel tàu thủy công suất động cơ nằm trong khoảng (75÷85)% Neđm. Tuy nhiên, để đánh giá 

được đầy đủ sự ảnh hưởng của việc tuần hoàn khí thải đến các chỉ tiêu kinh tế - năng lượng 

của động cơ trong nghiên cứu này sẽ xây dựng bộ số liệu về tính kinh tế năng lượng và môi 

trường khi động cơ làm việc ở các chế độ từ 25 đến 100% tải theo đường đặc tính chân vịt 

(với bước thay đổi của tải là 25%) và sẽ khảo sát thêm ở chế độ 85%. Tại từng chế độ sẽ khảo 

sát độ mở của van EGR từ 0 đến 100% với bước thay đổi là 20%. Công suất và tốc độ của 

động cơ theo các chế độ tính toán được trình bày trên Bảng 2. 

Bảng 2. Chế độ mô phỏng động cơ 6S185L-ST theo đặc tính chân vịt 

STT 
%Neđm 

[%] 
Giá trị 

[kW] 
%nđm 

[%] 
Giá trị 

[vg/ph] 
Độ mở van EGR được khảo sát 

[%] 

1 100 436 100 900 

Van EGR thay đổi từ 0 ÷ 100% 

2 85 370.6 95 855 

3 75 327 91 819 

4 50 218 79 711 

5 25 109 63 567 

5.2. Đánh giá ảnh hưởng của %EGR đến các chỉ tiêu kinh tế - năng lượng của động cơ 

Đồ thị biểu diễn mối liên hệ giữa độ mở của van EGR và tỷ lệ khí tuần hoàn theo các 

chế độ tải khác nhau được biểu thị trên hình 4. 

Căn cứ vào kết quả trên có thể thấy: ở tất các các chế độ khác nhau khi tăng độ mở của 

van EGR tỷ lệ khí tuần hoàn có xu hướng tăng. Khi độ mở của van nhỏ hơn 40% ở các chế độ 

khác nhau tỷ lệ khí tuần hoàn sai khác nhau không nhiều, %EGR có xu hướng giảm nhẹ khi 

tăng tải và ở một chế độ tải tỷ lệ khí tuần hoàn tăng gần như tuyến tính theo độ mở của van 

EGR điều này có thể giải thích do khi độ mở của van nhỏ tổn thất đường truyền tại vị trí dòng 

khi đi qua van là lớn ở tất các các chế độ tải vì vậy sẽ hạn chế lượng khí tuần hoàn. Tuy 

nhiên, khi độ mở của van lớn hơn 40% thì có sự khác biệt về %EGR giữa các chế độ tải do 
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khi đó tổn thất qua van nhỏ. %EGRmin  29% khi động cơ làm việc ở chế độ 25% tải, 

%EGRmax  38% khi động cơ làm việc ở chế độ 75% tải. Khi độ mở của van EGR = 40% ở tất 

cả các chế độ tỷ lệ khí tuần hoàn  25%. Diễn biến công suất của động cơ theo các chế độ tải 

và độ mở của van EGR được thể hiện trên hình 5. 

 
Hình 4. Mối liên hệ giữa độ mở của van EGR và %EGR theo các chế độ tải khác nhau khi động cơ 

làm việc theo đường đặc tính chân vịt 

 

Hình 5. Diễn biến Ne, ge của động cơ theo các chế độ tải và độ mở của van EGR 

Kết quả diễn biến công suất (Ne), suất tiêu hao nhiên liệu (ge) của động cơ được trình 

bày trên hình 5 căn cứ vào kết quả trên có thể thấy: ở các chế độ 25 ÷ 50% tải khi tăng độ mở 

của van EGR thì công suất của động cơ có xu hướng giảm nhẹ. Ở các chế độ từ 75 ÷ 100% tải 

khi độ mở của van EGR nhỏ công suất động cơ có sự suy giảm nhẹ, tuy nhiên khi tiếp tục 

tăng độ mở của van EGR công suất động cơ sẽ suy giảm rất nhanh do lượng khí thải tuần 

hoàn tại buồng cháy của động cơ lớn sẽ ảnh hưởng xấu đến quá trình hình thành hỗn hợp và 

cháy trong buồng đốt. Ở các chế độ tải lớn thời điểm xảy ra sự suy giảm nhanh của công suất 

động cơ phụ thuộc vào chế độ tải của động cơ, khi chế độ tải càng cao thời điểm suy giảm của 

Ne tương ứng với độ mở của van EGR càng nhỏ cụ thể: ở chế độ 100% tải thời điểm này 

tương ứng với độ mở van EGR là 20% (khoảng 15%EGR) còn ở các chế độ 75 và 85% tải 

thời điểm này tương ứng với độ mở van EGR là 40% (khoảng 25 %EGR). Thời điểm xảy ra 

sự suy giảm nhanh của công suất động cơ sẽ là căn cứ quan trọng cho việc lựa chọn tỷ lệ EGR 

hợp lý theo từng chế độ vận hành của động cơ. 

Căn cứ vào kết quả trên có thể thấy diễn biến sự thay đổi suất tiêu hao nhiên liệu của 

động cơ theo chế độ tải và độ mở của van EGR hoàn toàn phù hợp với diễn biến sự thay đổi 

của %EGR và công suất của động cơ đã được trình bày trên các hình 4 và 5. Cụ thể, khi ở các 

chế độ tải nhỏ suất tiêu hao nhiên liệu của động cơ có sự gia tăng nhẹ khi tăng độ mở của van 

EGR do ở các chế độ này khi tăng độ mở van EGR thì công suất của động cơ có sự giảm nhẹ 

(hình 5). Ở các chế độ tải lớn khi độ mở của van EGR nhỏ thì suất tiêu hao nhiên liệu có xu 
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hướng tăng nhẹ tuy nhiên khi đạt một giá trị độ mở nhất định thì ge tăng nhanh khi tăng độ 

mở van EGR, điều này hoàn toàn phù hợp với diễn biến công suất của động cơ. 

5.3. Đánh giá ảnh hưởng của %EGR đến các chỉ tiêu môi trường của động cơ 

Theo Công ước MARPOL 73/78 phần Phụ lục VI đã quy định rất chi tiết tiêu chuẩn về 

mức phát thải NOx dành cho động cơ diesel tàu thủy như được thể hiện trong bảng 3. 
 

Bảng 3. Tiêu chuẩn về mức phát thải NOX dành cho động cơ diesel tàu thủy 

Số vòng quay của động cơ 

n [vòng/phút] 

Tiêu chuẩn mức phát thải NOx 

[g/kW.h] 

n < 130 3,4 

130 ≤ n < 2000 9.n-0,2 

n ≥ 2000 2,0 

 

Theo tiêu chuẩn trên thì mức phát thải NOx cho phép đối với động cơ diesel 6S185L-

ST có vòng quay 900 (vòng/phút) là: 

[NOx] = 9.n-0.2 = 9.900-0.2 = 2,309 g/kW.h 

Kết quả tính toán diễn biến mức phát thải NOx và PM có trong khí xả của động cơ 

theo chế độ tải và độ mở van EGR được trình bày trên hình 6. 

 

 

Hình 6. Diễn biến NOX và PM có trong khí xả theo chế độ tải và độ mở van EGR 

Căn cứ vào kết quả tính toán mức phát thải NOx đồng thời so sánh với tiêu chuẩn 

MARPOL 73/78 có thể thấy tại một số chế độ nếu không có EGR thì mức phát thải NOx lớn 

hơn so với tiêu chuẩn cho phép. Theo kết quả tính toán được thể hiện trên hình 6 có thể thấy  

diễn biến mức phát thải NOx và PM có xu hướng đối lập nhau do cơ chế hình thành các chất 

này trong khí xả có xu hướng trái ngược nhau. Khi tăng độ mở của van EGR sẽ làm giảm 

nhanh lượng phát thải NOx, tuy nhiên lượng PM sẽ tăng cao vì vậy cần chọn tỷ lệ EGR hợp 

lý nhằm đảm bảo giảm được mức phát thải NOx đồng thời không làm tăng quá nhiều mức 

phát thải PM. 

6. Lựa chọn tỷ lệ EGR cho động cơ theo các chế độ làm việc 

Qua các kết quả phân tích, đánh giá ảnh hưởng của EGR đến các chỉ tiêu kinh tế, kỹ 

thuật và môi trường đã được trình bày trong mục 5 sẽ là căn cứ quan trọng cho việc lựa chọn 

tỷ lệ EGR hợp lý theo các chế độ vận hành của động cơ. Tỷ lệ EGR theo các chế độ vận hành 

của động cơ như sau: 

- Ở các chế độ 85 ÷ 100% tải lựa chọn độ mở van EGR là 20% tương ứng với tỷ lệ 

EGR khoảng 15%; 

- Ở các chế độ khai thác thường xuyên 75 ÷ 85% tải và chế độ nhỏ tải (25 ÷ 50% Ne) 

lựa chọn độ mở của van EGR là 40% tương ứng với tỷ lệ EGR khoảng 25%; 

- Chế độ khởi động và tải nhỏ hơn 25% Neđm van EGR sẽ đóng hoàn toàn. 
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Kết luận 

Bài báo đã đánh giá được ảnh hưởng của việc tuần hoàn khí thải đến các chỉ tiêu kinh 

tế, năng lượng và môi trường của động cơ diesel tàu thủy 6S185L-ST khi làm việc theo đường 

đặc tính chân vịt qua đó lựa chọn được tỷ lệ EGR phù hợp nhằm đảm bảo chỉ tiêu về môi 

trường nhưng không làm giảm quá nhiều các chỉ tiêu về kinh tế của động cơ. 

Việc sử dụng EGR sẽ làm giảm hàm lượng NOx tuy nhiên sẽ làm tăng mức phát thải 

PM của động cơ vì vậy cần có sự kết hợp giữa việc tuần hoàn khí thải với các biện pháp làm 

giảm mức PM khác.   
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Nghiên cứu tổ chức và tính chất phôi tấm hợp kim đồng Cu-3Si-1Mn-1Zn 

làm tiếp điểm cho cụm giao liên cao tần radar  

Researching on microstructures and properties plate slap of copper alloy Cu-3Si-1Mn-1Zn for slip 

ring of radar 
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Tóm tắt  

Bài báo này nghiên cứu về chế tạo phôi tấm hợp kim đồng Cu-3Si-1Mn-1Zn. Đi từ nấu 

đúc, cán tấm kết hợp với xử lý nhiệt. Sử dụng các phương pháp để đánh giá tổ chức và tính 

chất phôi tấm hợp kim chế tạo như phân tích thành phần hóa học, tổ chức tế vi, Xray, SEM, 

độ dẫn điện, độ cứng, giới hạn bền kéo. Xác định tính chất vật liệu đáp ứng yêu cầu  cho chế 

tạo thay thế thường xuyên tiếp điểm điện cụm giao liên cao tần của radar cảnh giới và radar 

trên tàu biển. 

Từ khóa: Công nghệ vật liệu, hợp kim đồng ƂpMц 3-1, C65500. 

Abstract 

This paper studies on manufacture of plate slab of copper alloy Cu-3Si-1Mn-1Zn. In 

which cast and rolled method are in combination with heat treatment. Using methods to 

analyze the microstructures and properties of alloy plate slab such as chemical composition, 

microstructure, Xray, SEM, conductivity, hardness and tensile strength. Determining material 

properties to meet the requirements for frequent replacement electrical contact of slip ring of 

radar and using in boat and on coast. 

Keyword: Copper alloy Cu-3Si-1Mn-1Zn, slip ring of radar, ƂpMц 3-1, Copper alloy C65500. 
 

1. Mở đầu 

Ngày nay radar được sử dụng rộng rãi trong quân sự và dân sự, trong bảo vệ vùng trời, 

vùng biển và thông tin liên lac. Trong lĩnh vực hàng hải radar được sử dụng để liên lạc, định 

vị, dẫn đường, khám phá đáy biển, tìm nguồn cá,… 

Cụm giao liên cao tần của radar là thiết bị kết nối tín hiệu điện giữa phần tĩnh và phần 

quay của radar. Trong cụm giao liên cao tần của radar thì chi tiết tiếp điểm xoay giữ vai trò 

quyết định nhất trong việc đảm bảo truyền dẫn tín hiệu thu phát sóng điện từ của radar.  

 
 

 

Hình 1. Một khối giao liên cao tần của radar  

Tiếp điểm  

Cụm quay 

với bộ giao 

liên cao tần 
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Qua khảo sát thành phần hóa học của một số tiếp điểm radar khác nhau đã xác định sơ 

bộ được thành phần hợp kim chế tạo tiếp điểm cụm giao liên cao tần, vật liệu chế tạo tiếp 

điểm là hợp kim đồng được hợp kim hoá với 3%Si và 1%Mn. Tham khảo các tài liệu theo 

tiêu chuẩn Liên bang Nga cho thấy hợp kim chế tạo tiếp điểm cụm giao liên cao tần là hợp 

kim ƂpMц 3-1 (theo ГOCT 18175-78 - Nga) [3]. Đây là hợp kim có giới hạn bền và giới hạn 

đàn hồi cao phù hợp cho chế tạo tiếp điểm điện. Hợp kim được hóa bền thông qua công nghệ 

gia công biến dạng và được cung cấp theo các dạng tiêu chuẩn phôi ở các chế độ xử lý khác 

nhau. Hợp kim ƂpMц 3-1 tương đương với mác vật liệu C65500 của Mỹ (theo UNS - Mỹ) 

[2]. 

Hợp kim C65500 có thành phần tương tự hợp kim ƂpMц 3-1 của Nga nhưng được hợp 

kim thêm Zn với hàm lượng < 1,5% để cải thiện tính đúc và độ dẻo. Về cơ tính và chế độ xử 

lý hai hợp kim là tương đương nhau. Qua khảo sát, hợp kim C65500 được sử dụng làm tiếp 

điểm điện kết hợp được các chỉ tiêu cơ tính như có giới hạn đàn hồi cao, có độ dẻo nhất định, 

đảm bảo yêu cầu về độ dẫn điện, tính công nghệ trong gia công, không nhiễm từ, không phát 

tia lửa điện khi bị va đập, chế độ xử lý vật liệu được chọn là H04 (mức độ biến dạng nguội 

khoảng 40%). C65500 có tính công nghệ tốt chịu ăn mòn tốt và có tính hàn rất tốt. Đây là loại 

vật liệu chịu va đập và chịu mòn ma sát rất tốt. Chính vì vậy hợp kim này được sử dụng trong 

chế tạo các tiếp điểm xoay  trong các loại radar và trên các thiết bị bay. Bảng 1 trình bày các 

giá trị đạt được ở chế độ xử lý H04. 
 

Bảng 1. Chế độ H04 với hợp kim C65500 [2] 

Chế độ 

xử lý 

Giới hạn bền kéo, 

MPa 

Giới hạn đàn hồi, 

MPa 

Độ giãn 

dài, % 

Độ cứng, 

Hv 

Độ dẫn điện, 

%IACS 

H04 650 450 8 200 7% 

 

Bộ phận tiếp điểm hoạt động thường xuyên liên tục ở trong điều kiện ăn mòn mài mòn 

khác nhau, tiếp điểm là chi tiết thường xuyên thay thế theo định kỳ để đảm bảo thu phát tín 

hiệu ổn định của radar. Ở Việt Nam, hiện chưa sản xuất ra loại phôi có tiêu chuẩn phù hợp 

cho gia công chế tạo tiếp điểm ở dạng trên mà vẫn phải nhập ngoại với giá thành cao. 

Bài báo này trình bày các nghiên cứu chế tạo phôi đồng tiếp điểm theo mác hợp kim 

C65500 xử lý biến dạng ở chế độ H04, khảo sát tổ chức và tính chất của vật liệu. 

2. Phương pháp và thiết bị nghiên cứu 

- Nấu mác hợp kim được thực hiện tại Viện Khoa học Mỏ và Luyện kim - Bộ Công 

thương, trên trong lò cảm ứng trung tần với nồi nấu graphit. Khuôn đúc kim loại, chiều dày 

thỏi đúc 50mm. 

- Thực hiện xử lý nhiệt và cán tấm được thực hiện tại Viện Tên lửa - Viện Khoa học 

Công nghệ Quân sự. 

- Xác định thành phần hóa học vật liệu tiếp radar P-18, một số radar nhỏ khác (có 

nguồn gốc từ Liên Bang Nga) và mẫu hợp kim chế tạo bằng phương pháp phân tích quang 

phổ phát xạ trên thiết bị FOUDRYMASTER - Viện Tên lửa - Viện Khoa học Công nghệ 

Quân sự. 

- Khảo sát tổ chức tế vi trên kính hiển vi quang học AXIOVERT-100A và đo độ cứng 

của mẫu nghiên cứu tại phòng thí nghiệm kim loại học - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. 

- Phân tích cấu trúc bằng rơn ghen thực hiện trên thiết bị xray X’PERT PRO, Viện 

Hóa học và Vật liệu - Viện Khoa học Công nghệ Quân sự. 

- Chụp ảnh tổ chức trên máy hiển vi điện tử quét HITACHI S4800, Viện Vệ sinh dịch 

tễ - Bộ Y tế. 

- Thử bền kéo mẫu phôi tấm cán có chiều dày 2,4 mm, kích thước theo TCVN 197-02, 
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kéo trên máy kéo nén Super L120/Tinus Olsen - Trung tâm đánh giá hư hỏng vật liệu 

(COMFA) - Viện Khoa học Vật liệu - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 

- Đo độ dẫn điện trên máy đo cầu RLC LEADER, Phòng thí nghiệm Khí động Động 

lực, Viện Tên lửa - Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự. Mẫu dây kích thước 

470x2x1,8mm chế tạo từ phôi tấm cán. 

Dựa trên kích thước của dây, chiều dài dây và điện trở đo được có thể tính độ dẫn điện 

theo %IACS theo các công thức sau: 

     l

SR.


                                                                     (1)
 

Trong đó:  - là độ dẫn điện, S; R- điện trở mẫu đo được, ;  l- chiều dài mẫu đo, m; 

S- diện tích cắt ngang mẫu đo, m2; Chuyển sang độ độ dẫn siemen, S: S=1/ ; Chuyển sang 

độ dẫn %IACS: 100% IACS = 58x106S. 

3. Kết quả và thảo luận 

3.1. Thành phần hóa học hợp kim chế tạo phôi tiếp điểm  

Kết quả phân tích thành phần hóa học các mẫu của tiếp điểm radar P-18, mác ƂpMц 3-

1, hợp kim chế tạo và mác hợp kim C65500 được trình bày trên bảng 2.  

Kết quả nấu cho thấy thành phần hợp kim nấu nghiên cứu nằm trong vùng thành phần 

của hợp kim C65500. Với thành phần như vậy khi xử lý nhiệt đồng đều hợp kim có tổ chức 

một pha  với kiểu mạng lập phương tâm mặt. Các nguyên tố silic, mangan, kẽm, sắt hoà tan 

ở dạng dung dịch rắn xen kẽ có tác dụng hóa bền cho dung dịch rắn. Hợp kim hóa có tác dụng 

tăng cao giới hạn bền, giới hạn đàn hồi, độ cứng khi gia công biến dạng nguội.  
 

Bảng 2. Thành phần vật liệu 

Vật liệu 
Thành phần, % 

Tổng tạp 

chất 
Cu Zn Pb Sn P Mn Fe Ni Si Al Cr 

Tiếp điểm 

radar 
95,2 0,264 0,005 0,005 0,003 1,26 0,121 0,005 3,06 0,002 0,005  

ƂpMц 3-1 Còn lại 0,5 0,03 0,25 - 1,0-1,5 0,3 0,2 2,7-3,5   1 

Mác nấu 93,2 1,45 0,0287 0,0538 0,24 0,963 0,557 0,247 3,06 0,034 0,0038  

C65500 Còn lại 1,5 max 
0,5 

max 
- - 0.5-1.5 

0,8 

max 
0.6 max. 2.8-3.8 - - - 

 

Hợp kim C65500 có đặc điểm cho phép được hợp kim hóa thêm kẽm và một lượng 

nhỏ các nguyên tố Ni, Fe. Với thành phần như vậy có thể giúp hợp kim vẫn đảm bảo được 

tính chất cơ học, giảm giá thành, dễ chế tạo và có tính công nghệ tốt hơn. 

3.2. Tổ chức tế vi  

Hiển vi quang học 

Tổ chức tế vi ở trạng thái đúc ở bề mặt thỏi đúc và bên trong thỏi đúc như hình 2. Tổ 

chức tế vi cho thấy có sự thiên tích về thành phần, kết quả của quá trình kết tinh khi nguội của 

thỏi đúc. Kích thước hạt thô to có đường kính lớn hơn 100 µm. 
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               Tổ chức lõi thỏi đúc 

 
              Tổ chức bề mặt thỏi đúc 

Hình 2. Mẫu sau đúc 
 

Để khử bỏ thiên tích do đúc, đồng đều hóa thành phần, chuẩn bị tổ chức cho quá trình 

cán tiếp theo. Hợp kim được ủ đồng đều. Kết quả tổ chức tế vi như hình 3, tổ chức sau ủ là 

một pha có kích thước hạt lớn tới vài trăm µm.  

       
Hình 3. Tổ chức sau ủ đồng đều 

Phôi sau đồng đều hóa được tính toán cán qua nhiều bước để đạt tới gần kích thước 

phôi cuối cùng, sau mỗi lần cán đều được ủ ở nhiệt độ cao hơn nhiệt độ kết tinh lại để hồi 

phục và tạo được tổ chức đồng đều và có kích thước hạt nhỏ hơn. Bước cán cuối cùng là cán 

nguội với mức độ biến dạng khoảng 40%. Tổ chức tế vi thu được như hình 4 theo hướng 

vuông góc hướng cán và hình 5 theo phương cán.  

  
Hình 4. Tổ chức sau cán (hướng vuông góc phương cán) 
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Hình 5. Tổ chức sau cán (hướng vuông góc phương cán) 

Tổ chức sau cán là tổ chức một pha, kích thước hạt theo hình 5 khoảng 100 µm. 

Hiển vi điện tử quét (SEM). 

Hiển vi điện tử quét (SEM) cho phép quan sát tổ chức bề mặt vật liệu ở mức độ 

phóng đại lớn hơn. 

  
Hình 6. Tổ chức sau ủ đồng đều 

 
 

Hình 7. Tổ chức mẫu sau cán 

Hình 6 là kết quả ảnh SEM với độ phóng đại lên tới 100000 và 10000 lần với mẫu hợp 

kim ở trạng thái ủ đồng đều. Hình 6 là kết quả ảnh SEM với độ phóng đại lên tới 100000 và 

5000 lần với mẫu hợp kim ở trạng thái cán. Kết quả cho thấy bề mặt tổ chức ở dạng môt pha 

của hợp kim sau xử lý nhiệt và sau biến dạng. 

3.3. Phân tích cấu trúc bằng tia rơnghen 

Thông số đo trên máy: anốt điện cực Cu có bước sóng phát xạ Kα1 = 1,54060A0, nhiệt 

độ đo 250C. Phân tích trên bề mặt theo hướng cán, kết quả phân tích theo hình 8: 

 
a  

 
b 

Hình 8. Kết quả phân tích Xray; a- sau ủ đồng đều; b- sau cán 

Với hợp kim Cu-3Si-1Mn-1Zn sau xử lý nhiệt ủ đồng đều, tổ chức nền một pha có 

kiểu mạng lập phương tâm mặt, theo chiều tăng của góc quét 2 sẽ xuất hiện các vạch theo 

thứ tự ứng với các mặt tinh thể (111), (200), (220), (311), (222). Phân tích rơnghen mẫu ủ 

đồng đều và mẫu cán với góc quét 2 < 900 cho các vạch ứng với 5 mặt phản xạ trên tương 

ứng với các góc 2 và khoảng cách mặt d như trong bảng 3. Từ đó tính toán thông số mạng a 

cho từng mẫu theo công thức 2: 
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                  222222
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11
lkhdalkh

ad
                                                   (2) 

Bảng 3. Phân tích Xray mẫu sau đồng đều và sau cán 

 Mẫu đồng đều Mẫu cán 

TT 2θ (o) 

Mặt 

tinh 

thể 

d (Ao) 
Thông số 

mạng a[A0] 
2θ (o) 

Mặt 

tinh 

thể 

d (Ao) 
Thông số 

mạng a[A0] 

1 43,275 111 2,09078 3,621 43,304 111 2,08960 3,618 

2 50,249 200 1,81422 3,628 50,239 200 1,82037 3,64 

3 73,775 220 1,28346 3,630 73,829 220 1,28287 3.628 

4 89,468 311 1.09446 3,629 89,541 311 1.09554 3,633 

 

Kết quả phân tích Xray cho thấy hợp kim sau ủ đồng đều và sau cán có tổ chức một 

pha α dung dịch rắn của đồng, không xuất hiện hệ vạch của các pha khác. Thông số mạng của 

Cu là 3,61 A0. Kết quả tính toán thông số mạng cho thấy dung dịch rắn ở trạng thái ủ đồng 

đều và trạng thái biến dạng đều có thông số mạng lớn hơn so với Cu, đó là kết quả của hợp 

kim hóa. Mẫu sau biến dạng có thông số mạng sai khác ít nhiều với mẫu sau ủ. Với biến dạng 

dẻo Cu ở trạng thái đa tinh thể, mặt ưu tiên cho trượt khi biến dạng là các mặt có độ xếp chặt 

cao do vậy mặt (111) (220) là mặt xếp chặt hơn có thể co lại so với trạng thái ủ trong khi đó 

các mặt có độ xếp chặt thấp hơn (200) (311) lại bị giãn dài ra so với trạng thái ủ. 

3.4. Đo độ cứng hợp kim trước và sau biến dạng hóa bền  

Hợp kim được tăng bền bằng biến dạng mà không được tăng bền bằng nhiệt luyện. 

Kết quả đo độ cứng hợp kim ở trạng thái sau đúc, sau ủ đồng đều và sau biến dạng nguội ở 

chế độ H04 cho thấy độ cứng sau đúc và sau ủ đồng đều là tương đương nhau khoảng 100 Hv, 

tuy độ cứng sau đồng đều có thấp hơn một chút. Độ cứng sau biến dạng tăng tới 190 Hv, gần 

gấp đôi so với trạng thái đúc và ủ đồng đều. Kết quả đo độ cứng như ở bảng 4.  

Bảng 4. Kết quả đo độ cứng 

 Thang đo Hv 

Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 4 Trung bình 

Mẫu đúc  92,5 103 121 115 107,8 

Mẫu sau ủ  đồng đều 112 89,2 107 103 102,8 

Mẫu cán (đo theo 

phương cán) 
191 176 175 192 183,5 

Mẫu cán (đo vuông 

góc phương cán) 
191 185 191 188 188,7 

3.5. Đo giới hạn bền hợp kim 

Mẫu kéo được chế tạo từ phôi tấm sau biến dạng dẻo chế độ H04. Mẫu trước và sau 

kéo như hình 9.  

 

  

Hình 9. Mẫu trước và sau kéo 
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Kết quả đo giới hạn chảy, giới hạn bền và độ giãn dài các mẫu theo bảng 5. 

Bảng 5. Kết quả đo độ bền kéo 
 

STT Kích thước Kết quả 

 
Kích thước 

TxW 

Diện 

tích, S 

Lực 

chảy, 

Fe 

Ứng suất 

chảy, Re 

Lực 

bền, Fm 

Ứng suất 

chảy, Rm 

Độ giãn 

dài, A70 

 (mm) mm2 kN MPa kN MPa % 

1 2,41x12,46 30,03 18,0 599 18,7 623 5,0 

2 2,41x12,48 30,08 18,2 604 18,9 630 8,5 

3 2,40x12,39 29,74 18,6 626 18,7 630 5,7 
 

Kết quả đo cho thấy giới hạn bền hợp kim lên tới 630 MPa, giới hạn đàn hồi lên tới 

600 Mpa, giới hạn chảy lên tới 8%. Kết quả về giới hạn bền, độ cứng, độ giãn dài hợp kim 

chế tạo có giá trị tương đương hợp kim C65500. Riêng về giới hạn đàn hồi thì cao hơn hẳn 

lên tới 600 MPa.  

3.6. Đo độ dẫn điện 

Mẫu đo dạng dây được chế tạo từ phôi tấm sau biến dạng dẻo chế độ H04. Có 6 mẫu, 

mẫu số 1 và 2 sau cắt dây được ủ đồng đều lại để khử ứng suất gây ra bởi cán. Kết quả tính 

điện trở và độ dẫn điện ở bảng 6. 
 

  

Hình 10. Đo độ dẫn điện 

 

Bảng 6.  Kết quả đo điện trở 
 

Stt 
Chiều dài 

l, m 

Chiều rộng 

a, m 

Chiều dày 

b, m 

Diện tích mặt 

cắt ngang, S, 

m2 

 Giá trị điện trở 

đo được R,  

Giá trị độ dẫn , 

.m 

Giá trị 

simen, S/m 
%IACS 

1 0.47 2.0 x10-3 1,8x10-3 3.6 x10-6 0,044 0,337x10-6 2,967 x106 5,11 

2 0.47 2.0 x10-3 1,8x10-3 3.6 x10-6 0,044 0,337x10-6 2,967 x106 5,11 

3 0.47 2.0 x10-3 1,8x10-3 3.6 x10-6 0,042 0,321x10-6 3,108 x106 5,35 

4 0.47 2.0 x10-3 1,8x10-3 3.6 x10-6 0,041 0,314x10-6 3,118 x106 5,49 

5 0.47 2.0 x10-3 1,8x10-3 3.6 x10-6 0,043 0,329x10-6 3,036 x106 5,23 

6 0.47 2.0 x10-3 1,8x10-3 3.6 x10-6 0,043 0,329x10-6 3,036 x106 5,23 
 

Kết quả đo độ dẫn điện cho thấy mẫu biến dạng và mẫu ủ, không có sự khác biệt về 

điện trở. Điều này có thể giải thích là hai mẫu này ở cùng trạng thái tổ chức dung dịch rắn 

một pha do vậy không có sự thay đổi về cấu trúc. Giá trị độ dẫn điện đo được khoảng 5% 

IACS thấp hơn giá trị tối đa đạt được ở hợp kim này là 7% IACS. Các yếu tố như độ chính 

xác của phép đo, mức độ hợp kim hóa và hạt nhỏ có thể ảnh hưởng tới giá trị độ dẫn điện đo 

được. 

http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Si%C3%AAmen&action=edit&redlink=1


THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY 2016 

 

 

HỘI NGHỊ QUỐC TẾ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI 2016                                        98 

4. Kết luận 

Hợp kim Cu-3Si-1Mn-1Zn với thành phần tương ứng mác C65500, ở chế độ xử lý hóa  

bền H04 có giới hạn đàn hồi và giới hạn bền, độ cứng cao, các tính chất cơ học và tính chất 

dẫn điện của hợp kim đáp ứng yêu cầu về vật liệu cho chế tạo tiếp điểm điện đàn hồi.  

Phôi tấm hợp kim xử lý ở chế độ H04 có thể sử dụng được để chế tạo tiếp điểm thay 

thế cho hợp kim ƂpMц 3-1 là hợp kim tiếp điểm sử dụng trong cụm giao liên cao tần của 

nhiều loại radar cảnh giới biển và radar trên tàu thuyền được sử dụng ở Việt Nam. 
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Tính toán hệ thống bôi trơn của động cơ B6 trên xe PT-76 

sau khi cường hóa bằng tăng áp 
Calculation of the boosted B6 engine’s lubrication system  

on the PT-76 multi-purpose vehicle 
 

Lương Đình Thi, Nguyễn Hà Hiệp 

Học viện Kỹ thuật Quân sự,  

thidongluc33@yahoo.com 
 

Tóm tắt 

Nhiệt độ và áp suất trong trong xy lanh động cơ B6 sau khi cường hóa bằng tăng áp 

tăng lên, dẫn đến tải trọng cơ - nhiệt trên các ổ đỡ của động cơ cũng tăng theo. Bài báo tính 

toán lại hệ thống bôi trơn của động cơ B6 trên xe PT-76 sau khi cường hóa bằng tăng áp 

nhằm mục đích duy trì tình trạng bôi trơn tại các ổ đỡ của động cơ gần tương tự như khi chưa 

tăng áp. Kết quả tính toán cho thấy, sau khi động cơ đươc tăng áp với tỷ số tăng áp k = 1,6  

1,8, chiều dày nhỏ nhất của màng dầu và lưu lượng dầu lưu thông qua màng dầu giảm, áp 

suất lớn nhất trên màng dầu tăng. Áp suất của bơm dầu bôi trơn cần được điều chỉnh từ phạm 

vi 6  9 atm đến 9  11 atm, lưu lượng của bơm dầu bôi trơn cần được điều chỉnh từ phạm vi 

3,8  4,6 m3/h đến 4,6  5,2 m3/h. 

Từ khóa: Áp suất, nhiệt độ, lưu lượng, màng dầu, dầu bôi trơn, ổ đỡ. 

Abstract 

The high temperature and pressure of the boosted B6 engine lead to the thermo-

mechanical loads in the engine bearings increase correspondingly. This paper calculated the 

lubrication system of the B6 engine on the PT-76 boosted by using a turbocharger to maintain 

the lubricant condition in bearing as before using turbocharger. Obtained results show that 

the minimum film thickness and lubricant flow rates decrease whereas the maximum oil film 

pressure increases. The pressure of lubricant oil need to be adjusted from the range of 6  9 

atm to 9  11 atm and the flow rate of lubricant oil need to be adjusted from the range of 3,8 

 4,6 m3/h to 4,6  5,2 m3/h. 

Keywords: Pressure, temperature, flow rate, oil film, lubricant, bearing. 
 

1. Đặt vấn đề 

Động cơ B6 nguyên bản là động cơ chưa tăng áp, được lắp trên xe PT-76 [5]. Động cơ 

này đã được nghiên cứu để cường hóa công suất bằng tua bin khí thải với bộ máy nén có tỷ số 

nén trong khoảng k = 1,6  1,8 [3]. Sau khi tăng áp công suất có ích của động cơ tăng lên 

25%, áp suất, nhiệt độ trong xy lanh và mật độ dòng nhiệt truyền cho dầu bôi trơn cũng tăng 

lên đáng kể. Áp suất trong xy lanh ảnh hưởng trực tiếp lên các ổ đỡ trên động cơ làm giảm 

chiều dày màng dầu, tăng áp suất tiếp xúc dẫn đến chế độ bôi trơn thay đổi, làm cho ma sát 

tăng, mài mòn cơ học lớn. Nhiệt độ của môi chất trong xy lanh và mật độ dòng nhiệt truyền 

cho dầu bôi trơn tăng dẫn đến nhiệt độ dầu bôi trơn tăng cao, độ nhớt và chất lượng dầu giảm 

xuống. Các yếu tố trên gây ảnh hưởng xấu đến chế độ bôi trơn, phá vỡ tình trạng bôi trơn vốn 

có của động cơ. Vì vậy, sau khi tăng áp cho động cơ, cần phải tính toán và điều chỉnh các 

thông số của hệ thống bôi trơn để đảm bảo tình trạng bôi trơn như động cơ nguyên bản. 

Trong hệ thống bôi trơn, có thể điều chỉnh thông số làm việc của các cụm chi tiết như: 

áp suất và lưu lượng bơm dầu, thay đổi kết cấu két làm mát dầu hoặc thay đổi lưu lượng quạt 

gió [1, 2]. Đối với động cơ B6, do khoang động lực của xe đã kín khít nên việc thay đổi két 

làm mát dầu là không thể thực hiện được, trên xe không dùng quạt gió mà dùng hệ thống thải 

kiểu ejector để làm mát nên lưu lượng không khí làm mát chỉ phụ thuộc lưu lượng và áp suất 
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khí thải [5]. Vì vậy, cần điều chỉnh áp suất và lưu lượng bơm dầu để đáp ứng yêu cầu bôi 

trơn, việc điều chỉnh này có thể thực hiện được trên bơm dầu bôi trơn của động cơ. 

2. Xây dựng mô hình tính toán 

Modul GT-Crank của phần mềm GT-Suite được sử dụng để mô phỏng, tính toán các 

thông số đặc trưng của hệ thống bôi trơn [4]. Các bề mặt ma sát chính trên động cơ gồm: 

piston - xy lanh, piston - xéc măng, xéc măng - xy lanh, ổ đỡ đầu nhỏ thanh truyền, ổ đỡ đầu 

to thanh truyền, ổ đỡ trục khuỷu,… đây là các bề mặt cần được bôi trơn trên động cơ. Các yếu 

tố ảnh hưởng đến chiều dày màng dầu, áp lực trên màng dầu và nhiệt độ dầu bôi trơn gồm: áp 

suất và nhiệt độ của môi chất trong xy lanh, kích thước và khối lượng các chi tiết, tốc độ trục 

khuỷu, lưu lượng và áp suất dầu bôi trơn. Mô hình động cơ B6 được thể hiện như hình 1. 

 

Hình 1. Mô hình động lực học của động cơ B6 

Các thông số chính của động cơ được thể hiện trên bảng 1. 
 

Bảng 1. Các thông số chính của động cơ B6. 

TT Thông số Đơn vị Giá trị 

1.  Kiểu động cơ 
Diesel, 4 kỳ, 1 hàng, làm mát bằng 

chất lỏng 

2.  Công suất có ích định mức (nguyên thủy) kW 178,8 

3.  Công suất có ích định mức (sau tăng áp) kW 225 

4.  Tốc độ định mức của trục khuỷu động cơ v/p 1800 

5.  Số xy lanh 6 

6.  Áp suất dầu bôi trơn tại cửa ra của bơm atm 6  9 

7.  Lưu lượng dầu bôi trơn của bơm m3/h 3,8  4,6 

Các thông số kết cấu cần thiết cho mô hình được tham khảo từ tài liệu [5]. 

Các thông số tính chất của dầu bôi trơn được thể hiện trong bảng 2. 
 

Bảng 2. Các thông số tính chất của dầu bôi trơn động cơ B6 

TT Tính chất Trị số 

1.  

Độ nhớt Động học (ASTM D 445) tại: 

40 °C mm2/s  

100 °C mm2/s 

 

142 ÷ 152 

15 ÷ 16 

2.  Chỉ số độ nhớt (VI) 98 

3.  Tỉ trọng @15°C kg/l (ASTM D 4052) 0,890 

4.  Điểm chớp cháy hở °C (ASTM D) 230 ÷ 240 

5.  Điểm rót chảy °C (ASTM D 97) -33 -27 -12 ÷ - 15 

6.  Trị số kiềm tổng, mg KOH/g 12 



THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY 2016 

 

 

HỘI NGHỊ QUỐC TẾ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI 2016                                        101 

3. Kết quả tính toán hệ thông bôi trơn của động cơ B6 

Chế độ tính toán được lựa chọn là chế độ công suất định mức (100% tải, tốc độ 1800 

v/p). Các kết quả được thể hiện cho cả động cơ không tăng áp (B6) và động cơ tăng áp 

(B6TA). Các vị trí được lựa chọn để tính toán các thông số thể hiện tình trạng bôi trơn gồm: ổ 

đỡ đầu nhỏ thanh thanh truyền, ổ đỡ đầu to thanh truyền, ổ đỡ trục khuỷu. 

Chiều dày nhỏ nhất của màng dầu trong các ổ đỡ được thể hiện trên hình 2. Màng dầu 

này ngăn cách các bề mặt chuyển động tương đối tiếp xúc trực tiếp với nhau, làm giảm hệ số 

ma sát và mức độ mài mòn của chúng. Đây là thông số quan trọng nhất quyết định đến chế độ 

bôi trơn của các bề mặt và có ảnh hưởng lớn đến hệ số ma sát và mức độ mài mòn. 

 

 

Hình 2. Chiều dày nhỏ nhất của màng dầu trong các ổ đỡ 

Giá trị nhỏ nhất và trung bình của chiều dày nhỏ nhất của màng dầu trong một chu 

trình công tác được thể hiện trong bảng 3. 
 

Bảng 3. Giá trị nhỏ nhất và trung bình của chiều dày nhỏ nhất màng dầu 

 
Ổ đỡ đầu nhỏ Ổ đỡ đầu to Ổ đỡ trục khuỷu 

B6 B6TA B6 B6TA B6 B6TA 

Giá trị nhỏ nhất (m) 4,47 4,04 13,71 12,83 7,76 8,12 

Giá trị trung bình (m) 6,98 6,19 19,66 18,67 15,42 14,31 

Kết quả tính toán trên hình 2 và bảng 3 cho thấy, sau khi tăng áp cho động cơ, chiều 

dày nhỏ nhất của màng dầu trong tất cả các ổ đỡ đều giảm xuống. Sự suy giảm của chiều dày 

màng dầu là do áp lực trên các ổ đỡ tăng lên và độ nhớt của dầu bôi trơn giảm xuống. Theo 

kết quả tính toán trong các nghiên cứu trước đây [3], để tăng công suất có ích thêm khoảng 

25% thì áp suất lớn nhất của chu trình công tác tăng lên khoảng 38  40%, do đó áp lực trên 

các ổ đỡ cũng tăng theo. Sự suy giảm của chiều dày màng dầu có thể dẫn đến việc phá vỡ 

trạng thái bôi trơn ma sát ướt hoặc nửa ướt như động cơ không tăng áp dẫn đến hệ số ma sát 

và mức độ mài mòn cơ học tăng. Do đó, đối với động cơ sau khi được tăng áp cần phải điều 

chỉnh các thông số của hệ thống bôi trơn để duy trì chiều dày nhỏ nhất của màng dầu như 

động cơ không tăng áp. Trong ba vị trí khảo sát ở trên, ổ đỡ đầu nhỏ thanh truyền là nơi có 

màng dầu mỏng nhất nên cần đặc biệt chú ý đến vị trí này. 

Áp suất lớn nhất trên màng dầu trong các ổ đỡ được thể hiện trên hình 3. Giá trị áp 

suất này trong các ổ đỡ thường rất lớn, nếu áp suất tăng quá cao có thể vượt ngưỡng chịu 

đựng của màng dầu dẫn đến phá hủy màng dầu bôi trơn. 

Giá trị lớn nhất nhất và trung bình của áp suất lớn nhất trên màng dầu trong một chu 

trình công tác được thể hiện trong bảng 4. 
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Hình 3. Áp suất lớn nhất trên màng dầu 
 

Bảng 4. Giá trị lớn nhất và trung bình của áp suất lớn nhất trên màng dầu 

 
Ổ đỡ đầu nhỏ Ổ đỡ đầu to Ổ đỡ trục khuỷu 

B6 B6TA B6 B6TA B6 B6TA 

Giá trị lớn nhất (atm) 1354,51 1784,68 448,14 625,77 319,34 474,56 

Giá trị trung bình (atm) 172,11 223,76 94,28 112,88 96,51 111,93 

Áp suất lớn nhất của các màng dầu trong động cơ tăng áp đều tăng mạnh do áp lực tại 

các ổ đỡ đều tăng, chính vì áp lực dầu tăng nên độ dày màng dầu trong các ổ đỡ giảm như kết 

quả trên hình 2. Kết quả tính toán cho thấy, áp suất lớn nhất của màng dầu đạt được tại ổ đỡ 

đầu nhỏ thanh truyền, giá trị này tăng từ 1354,51 atm (động cơ không tăng áp) đến 1784,68 

atm (động cơ tăng áp). Với giá trị áp suất này, do không thể thay đổi kích thước ổ đỡ đầu nhỏ 

thanh truyền nên cần theo dõi sự làm việc của động cơ tăng áp trên bệ thử cũng như trên xe, 

nếu cần thiết thì phải tiến hành thay thế loại dầu bôi trơn có bổ sung chất phụ gia chịu cực áp. 

Lưu lượng dầu lưu thông qua các ổ đỡ được thể hiện trên hình 4. Thông số này ảnh 

hưởng đến chiều dày màng dầu, khả năng làm mát, làm sạch và bao kín của dầu bôi trơn. 

 

 

Hình 4. Lưu lượng dầu lưu thông qua các ổ đỡ 

Giá trị lớn nhất và trung bình của lưu lượng dầu qua màng dầu trong một chu trình 

công tác được thể hiện trong bảng 5. 

Kết quả tính toán trên hình 4 và bảng 5 cho thấy, sau khi tăng áp cho động cơ, lưu 

lượng dầu lưu thông qua màng dầu trong tất cả các ổ đỡ đều giảm xuống. Sự suy giảm này 

làm giảm chiều dày màng dầu, làm tăng nhiệt độ của dầu dẫn đến chất lượng bôi trơn giảm 

xuống. Vì vậy, cần điều chỉnh tăng lưu lượng của bơm dầu để đảm bảo chất lượng bôi trơn. 
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Bảng 5. Giá trị lớn nhất và trung bình của lưu lượng dầu qua màng dầu 

 Ổ đỡ đầu nhỏ Ổ đỡ đầu to Ổ đỡ trục khuỷu 

B6 B6TA B6 B6TA B6 B6TA 

Giá trị lớn nhất (cm3/s) 1,883 1,727 341,684 333,129 147,436 124,778 

Giá trị trung bình (cm3/s) 0,416 0,37 24,669 24,514 31,432 29,472 

Các kết quả tính toán cho thấy, động cơ B6 tăng áp có điều kiện bôi trơn tại các ổ đỡ 

kém hơn so với động cơ nguyên thủy, do tác động tổng hợp của áp suất và nhiệt độ của khí 

cháy trong xy lanh. Để cho động cơ sau khi tăng áp vẫn duy trì được trạng thái bôi trơn như 

ban đầu, áp suất và lưu lượng của bơm dầu bôi trơn phải được điều chỉnh. Việc điều chỉnh các 

thông số này không thể đưa tình trạng bôi trơn về trạng thái ban đầu, ở đây mục tiêu đặt ra là 

làm cho giá trị trung bình và giá trị lớn nhất/nhỏ nhất của độ dày nhỏ nhất của màng dầu và 

lưu lượng dầu qua các ổ đỡ của động cơ tăng áp xấp xỉ các giá trị ban đầu của động cơ không 

tăng áp. Theo kết quả tính toán, áp suất của bơm dầu cần điều chỉnh đến 9  11 atm, tỷ lệ tăng 

áp suất khoảng 18  50%; lưu lượng bơm dầu cần điều chỉnh đến 4,6  5,2 m3/h, tỷ lệ tăng 

lưu lượng khoảng 13  21%. Sau khi điều chỉnh các thông số làm việc của bơm dầu và tiến 

hành tính toán lại hệ thống bôi trơn, các đại lượng thể hiện tình trạng bôi trơn của động cơ 

tăng áp thay đổi về gần giống như của động cơ nguyên thủy. Đối với áp suất lớn nhất của 

màng dầu, có thể sử dụng dầu bôi trơn có phụ gia cực áp để thay thế. Sau khi điều chỉnh áp 

suất bơm đến phạm vi mới thì hệ thống bôi trơn vẫn làm việc bình thường vì hệ thống này cho 

phép làm việc với áp suất cao nhất là 14 atm [3, 5]. So sánh tình trạng bôi trơn tại các vị trí 

khảo sát cho thấy, ổ đỡ đầu nhỏ thanh truyền là nơi có điều kiện làm việc nặng nề nhất. 

Ở các chế độ làm việc khác, mặc dù áp suất trong xy lanh có thể tăng lên nhưng chế độ 

nhiệt của động cơ giảm mạnh nên ảnh hưởng chung đến trạng thái bôi trơn là tốt hơn so với 

chế độ công suất định mức (tình trạng bôi trơn ở chế độ công suất và tốc độ định mức là khắc 

nghiệt nhất), vì vậy chế độ bôi trơn luôn đảm bảo. 

4. Kết luận 

Sau khi tăng áp cho động cơ, tình trạng bôi trơn của tại các ổ đỡ kém hơn so với động 

cơ nguyên thủy, chiều dày nhỏ nhất của màng dầu giảm, áp suất lớn nhất trên màng dầu tăng 

và lưu lượng lưu thông của dầu qua màng dầu giảm. 

Để duy trì tình trạng bôi trơn của động cơ, cần điều chỉnh các thông số làm việc của 

bơm dầu. Áp suất của bơm cần điều chỉnh từ phạm vi 6  9 atm đến 9  11 atm (tỷ lệ tăng áp 

suất khoảng 18  50%), lưu lượng bơm cần điều chỉnh từ phạm vi 3,8  4,6 m3/h đến 4,6  

5,2 m3/h (tỷ lệ tăng lưu lượng khoảng 13  21%). Sau khi điều chỉnh, tình trạng bôi trơn của 

động cơ tăng áp xấp xỉ như của động cơ không tăng áp, các thông số kết cấu của két làm mát 

dầu và hệ thống thải ejector được giữ nguyên. 

Do áp suất lớn nhất trên màng dầu tăng lên nên cần phải tiến hành thay thế loại dầu 

bôi trơn có bổ sung chất phụ gia chịu cực áp hoặc nếu không thay đổi loại dầu bôi trơn thì 

phải rút ngắn định kỳ thay dầu bôi trơn. Trong quá trình khai thác cần chú ý đến ổ đỡ đầu nhỏ 

thanh truyền vì đây là nơi có điều kiện làm việc nặng nề nhất. 
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Đánh giá giảm phát thải bồ hóng của động cơ diesel tàu thủy khi sử dụng 

bộ lọc DPF 
Evaluating the decrease of soot emission of ship diesel engine  

using DPF filter 
 

Vũ Ngọc Khiêm 

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải, 
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Tóm tắt 

Nhằm giảm ảnh hưởng từ các chất độc hại đối với môi trường và con người, đáp ứng 

yêu cầu được quy định về khí thải đối với động cơ tàu thủy thì một trong những giải pháp 

hiệu quả để giảm chất thải bồ hóng là lắp bộ lọc DPF. Trước khi tiến hành lắp đặt lên động 

cơ và chạy thử nghiệm, tác giả đã tiến hành nghiên cứu mô phỏng động cơ diesel tàu thủy 

6S185L-ST có lắp thêm bộ lọc DPF bằng phần mềm AVL Boost để khảo sát và đánh giá.  

Từ khóa: Chất thải dạng hạt, bộ lọc DPF, động cơ diesel 6S185L-ST, thải bồ hóng. 

Abstract 

In order to reduce the influence of toxic substance on environment and human and 

meet the riquirements of exhaust to ship engine, emission fitting DPF filter is one of the 

effective solution to reduce granulated waste. Before installing in the engine and testing, the 

aurthor used AVL Boost sofware to survey and assess a simulation search of 6S185L-ST ship 

diesel engine  which was fitted with DPF filter. 

Keyword: The granulated waste, diesel particulate filter, 6S185L-ST diesel Engine, 

soot emission. 
 

1. Đặt vấn đề 

Hiện nay, sự gia tăng nhanh chóng số lượng các phương tiện vận tải và các thiết bị 

động lực sử dụng động cơ đốt trong chạy bằng nhiên liệu xăng và diesel đang gây ô nhiễm 

môi trường trầm trọng và gây nguy cơ cạn kiệt nguồn nhiên liệu hóa thạch. Chính vì vậy, việc 

nghiên cứu để giảm ô nhiễm môi trường từ khí xả động cơ là rất cần thiết và có ý nghĩa thực 

tiễn.  

Do sự không đồng nhất của hỗn hợp cũng như do tính chất phức tạp của các hiện 

tượng lý hóa diễn ra trong quá trình cháy nên trong khí xả động cơ đốt trong luôn có chứa một 

hàm lượng đáng kể những chất độc hại như oxyde nitơ (NOx), monoxyde carbon (CO), các 

hydrocarbure chưa cháy (HC), các hạt rắn và bồ hóng. Nồng độ các chất ô nhiễm trong khí xả 

phụ thuộc vào loại động cơ và chế độ vận hành. Ở động cơ Diesel, nồng độ CO, HC rất bé, 

chiếm tỉ lệ không đáng kể; trong khi đó nồng độ NOx và bồ hóng chiếm tỷ lệ lớn và ảnh 

hưởng đến môi trường sống và sức khỏe của con người [1]. 

Bồ hóng tồn tại dưới dạng những hạt rắn có đường kính trung bình khoảng 300 nm 

nên rất dễ xâm nhập sâu vào phổi. Ngoài việc gây ảnh hưởng cho cơ quan hô hấp như bất kì 

một tạp chất cơ học nào khác có mặt trong không khí, bồ hóng còn là nguyên nhân gây ra 

bệnh ung thư do các hydrocarbure thơm mạch vòng (HAP) hấp thụ trên bề mặt của chúng 

trong qua trình hình thành [2]. 

Trong những năm gần đây, giảm phát thải cho động cơ diesel luôn được coi như là 

thách thức lớn đối với mỗi quốc gia trong vấn đề sức khỏe cộng đồng và môi trường. Vì vậy, 

hiểm họa của phát thải từ động cơ diesel là rất đáng lưu tâm. Cho nên, việc giảm phát thải cho 

động cơ diesel là vấn đề bức xúc và nhận được sự quan tâm rất lớn từ nhiều quốc gia và lãnh 

thổ trên thế giới như Mỹ, Châu Âu, Nhật,... 

Tại Việt Nam, trong những năm qua do nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người 

dân, doanh nghiệp tăng cao đã dẫn đến số lượng các phương tiện thủy nội địa sử dụng động 



THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY 2016 

 

 

HỘI NGHỊ QUỐC TẾ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI 2016                                        105 

cơ diesel tăng lên rất nhanh hiện có khoảng 1700 tàu thuyền các loại sử dụng động cơ diesel 

[3]. Tuy nhiên, với việc phát triển mạnh mẽ nhưng lại thiếu kiểm soát chặt chẽ những phương 

tiện này dẫn đến mức độ ô nhiễm ngày càng tăng. Với tính cấp bách đó, cần nghiên cứu tìm 

giải pháp giảm mức phát thải gây ô nhiễm từ động cơ diesel lắp trên phương tiện đường thủy. 

Nằm trong một loạt các nghiên cứu về giảm phát thải đối với động cơ Diesel tàu thủy 

để đáp ứng tiêu chuẩn khí thải theo công ước MARPOL [4]. Nghiên cứu này đi theo hướng 

giảm phát thải dạng hạt trong động cơ diesel tàu thủy bằng bộ lọc DPF. 

2. Cơ chế hình thành bồ hóng trên động cơ diesel 

Bồ hóng là chất ô nhiễm đặc trưng của khí thải động cơ diesel. Từ lâu người ta đã 

nhận biết được tác hại của chúng nhưng việc nghiên cứu sự hình thành chất ô nhiễm trong khí 

thải động cơ diesel chỉ mới thực sự phát triển từ những năm 1970 dựa vào những thành tựu 

của kỹ thuật quang học. 

 
Hình 1. Sơ đồ quá trình hình thành bồ hóng của Fusco [5] 

Quá trình cháy khuếch tán trong động cơ diesel rất thuận lợi cho việc hình thành bồ 

hóng. Sự cháy của hạt nhiên liệu lỏng trong khi chúng dịch chuyển trong buồnh cháy cũng 

như sự tập trung cục bộ hơi nhiên liệu ở những vùng có nhiệt độ cao là nguyên nhân chính sản 

sinh bồ hóng [5].  

Trong khí xả động cơ diesel thành phần bồ hóng chiếm tỷ lệ lớn có thể từ 5%  80%. 

Hạt bồ hóng hình thành do sự liên kết của nhiều hạt sơ cấp hình cầu thành từng khối hoặc 

chuỗi. Quá trình hình thành bồ hóng bao gồm các quá trình phân hủy nhiệt, tạo hạt nhân, sự 

liên kết giữa các hạt nhân, phát triển bề mặt hạt và quá trình kết tủa như thể hiện trong hình 1. 

Mỗi hạt bồ hóng có thể chứa đến 4000 hạt hình cầu sơ cấp. Các hạt sơ cấp có đường kính từ 

10  80nm và đại bộ phận hạt nằm trong khoảng 15  30 nm, đường kính trung bình của các 

hạt bồ hóng nằm trong khoảng 100  150 nm, có khi lên đến 500  1000 nm. Cấu trúc tinh thể 

của hạt bồ hóng trong khí xả động cơ diesel có dạng tương tự như graphit nhưng ít đều đặn 

hơn. Mỗi hạt sơ cấp hình cầu là một tập hợp khoảng 1000 mầm tinh thể, có dạng phiến mỏng 

được xếp đồng tâm quanh tâm của mỗi hạt cầu, tương tự như cấu trúc hạt carbon đen.  

3. Giải pháp giảm phát thải dạng hạt 

3.1. Đặc điểm của bộ lọc DPF 

Thành phần phát thải dạng hạt (PM) hầu như không bị oxy hóa trong các bộ xử lý, vì 

nhiệt độ khí thải thấp. Do đó, đối với động cơ diesel để tách các hạt bụi ra khỏi dòng khí thải 

thường cho dòng khí đi qua bộ lọc DPF. Các bộ lọc PM thường được chia làm hai loại là lọc 

bề mặt và lọc khối. Các lỗ của lõi lọc bề mặt có đường kính nhỏ hơn kích thước hạt PM cần 

lọc, do đó hạt PM bị giữ trên bề mặt của lõi lọc. Lọc bề mặt có thể lọc được 85% PM chủ yếu 
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là muội than. Tuy nhiên, diện tích bề mặt lõi lọc nhanh chóng bị che phủ bởi PM nên sức cản 

của bộ lọc tăng lên nhanh chóng. Trái lại lọc khối có đường kính các lỗ rỗng của lõi lọc lớn 

hơn đường kính PM cần lọc nên các hạt PM sẽ chui vào lõi lọc và bị giữ lại. Điều đó cho thấy 

so với lọc bề mặt, lọc khối giữ được nhiều PM hơn và thời gian giữa hai lần bảo dưỡng lọc sẽ 

dài hơn. Tuy nhiên, khả năng của lọc khối sẽ kém hơn chỉ có thể lọc được 40 đến 80% lượng 

PM của khí thải. 

Phần lớn các bộ lọc được thiết kế theo kiểu lọc khối có cấu trúc lõi lọc thông thường 

bằng gốm xốp đúc hoặc thép cuộn có dạng hình trụ rỗng trong có các rãnh song song nhau 

theo phương dọc trục. Từ hình 2 cho thấy hiệu quả của phương pháp lọc khối hơn hẳn phương 

pháp lọc bề mặt do thời gian giữ khí thải trong bộ lọc được dài hơn, khả năng lọc cũng được 

cải thiện hơn. Tuy nhiên cấu tạo và giá thành chế tạo cao hơn hẳn phương pháp lọc mặt. 

 

Läc mÆt
Läc khèi

 
Hình 2. Kết cấu lọc khối và lọc bề mặt 

 

Tất cả vật liệu làm lõi lọc chỉ có khả năng giữ một lượng PM nhất định. Sau một thời 

gian sử dụng bộ lọc sẽ trở nên quá tải, các hạt PM được giữ lại sẽ tạo ra sự cản trở dòng khí 

thải thể hiện thông qua tổn thất áp suất qua bộ lọc. Do đó, hệ thống lọc cần có cơ chế tái tạo 

đáng tin cậy để đảm bảo lọc hoạt động trong một thời gian dài.  

Các hạt PM trong bộ lọc sẽ bị oxy hóa ở nhiệt độ cao và hiệu quả này sẽ bị giảm ở 

nhiệt độ thấp. Vì vậy, ở chế độ tải nhỏ các hạt PM được giữ lại ở bộ lọc, chúng sẽ được oxy 

hóa khi động cơ làm việc ở chế độ tải cao và đây là chức năng quan trọng của bộ lọc để cung 

cấp cơ chế ngăn cản sự tích tụ của muội mà có thể vượt quá khả năng giữ bộ lọc. 

3.2. Lựa chọn loại lọc DPF 

Trên thực tế đo đạc mức phát thải khói đen cũng như kết hợp kinh nghiệm của hãng 

thì cần thiết lắp thêm bộ lọc DPF loại khối, dạng hở, có tái sinh lọc là phù hợp. Mặc dù hiệu 

quả của bộ lọc loại này đạt khoảng 80%. Nhưng với hiệu quả lọc này đủ điều kiện để đáp ứng 

việc nâng giới hạn phát thải của động cơ. Đối với động cơ thủy đang lưu hành, bộ lọc DPF 

được các chuyên gia của Công ty Bete Ceramics hỗ trợ thiết kế dựa theo các thông số của 

động cơ và mục tiêu giảm phát thải PM của nghiên cứu đặt ra được thể hiện như hình 3.  
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Hình 3. Kết cấu bộ lọc DPF 



THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY 2016 

 

 

HỘI NGHỊ QUỐC TẾ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI 2016                                        107 

Bảng 1. Kích thước cơ bản của bộ lọc DPF cho động cơ Diesel  

TT Diễn giải Ký hiệu Giá trị 

1 Chiều dài lõi lọc (mm) LDPF 310 

2 Đường kính lõi lọc (mm) DDPF 299 

3 Thể tích lõi lọc (lít) VDPF 2,23 

4 Chiều dài toàn bộ lọc (mm) L 540 

5 Số phần tử lọc trên 1 cm2 nDPF 25 

Bộ lọc được lắp đặt trên đường thải của động cơ có kết cấu đảm bảo lắp ghép kín khít 

với đường thải.  

Sơ đồ nguyên lý động cơ diesel khi lắp bộ lọc DPF được thể hiện như trên hình 4. 
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Hình 4. Sơ đồ động cơ khi lắp bộ lọc DPF 

Trên hình 4 cho thấy khí thải được đưa trực tiếp vào tuabin, toàn bộ lượng khí thải sau 

tuabin được đưa qua bộ lọc DPF để thực hiện lọc PM. 

4. Xây dựng và chạy mô hình động cơ khi lắp bộ lọc DPF 

4.1. Xây dựng mô hình động cơ bằng phần mềm AVL Boost 

Động cơ 6S185L-ST là động cơ diesel 4 kỳ, 6 xy lanh bố trí thẳng hàng, không tự đảo 

chiều, thứ tự làm việc là: 1-5-3-6-2-4, khởi động bằng khí nén, tăng áp bằng tuabin khí thải có 

làm mát khí tăng áp, hệ thống làm mát cưỡng bức 2 vòng tuần hoàn kín. Các thông số kỹ 

thuật cơ bản của động cơ được trình bày trong Bảng 2. 

  

Hình 5. Mô hình động cơ 6S185L-ST  
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 Bảng 2. Các thông số cơ bản của động cơ 6S185L-ST 

STT Thông số/ký hiệu Giá trị Đơn vị 

1  Thứ tự công tác 1-5-3-6-2-4  

2  Thể tích công tác 37,09 dm3 

3  Đường kính xy lanh (D) 185 mm 

4  Hành trình piston (S) 230 mm 

5  Tỷ số nén () 13.6  

6  Công suất định mức Nemax 442 kW 

7  Tốc độ vòng quay ứng với Nemax 900 vg/ph 

8  
Góc phun sớm nhiên liệu tính theo góc 

quay trục khuỷu 
16 ÷ 18 độ 

9  Loại bơm cao áp Kiểu Bosch  

10  Hệ số dự trữ mô men 15 % 

11  Góc mở sớm, đóng muộn xupap nạp 10, 46 độ 

12  Góc mở sớm, đóng muộn xupap thải 56, 10 độ 

Mô hình động cơ diesel 6S185L-ST được xây dựng trên phần mềm AVL Boost như 

trên hình 5. Mô hình động cơ sử dụng mô hình truyền nhiệt Whoschni 1978, mô hình cháy 

AVL MCC. Khi lắp bộ lọc trên đường thải để đảm bảo động cơ không bị suy giảm mô men và 

công suất thì theo khuyến cáo của hãng cần sử dụng 2 bộ lọc DPF có kích thước như trên do 

đó khi xây dựng mô hình mô phỏng tác giả đã gộp số liệu của 2 bộ lọc thành 1 bộ lọc có hình 

dáng như trên hình 5. 

Sau khi nhập số liệu tiến hành chạy mô hình với động cơ nguyên thủy khi chưa lắp bộ 

lọc DPF tại 100% tải. Kết thúc chạy mô phỏng các kết quả trên hình 6 cho thấy đường đặc 

tính công suất và suất tiêu hao nhiên liệu giữa mô phỏng và thực nghiệm là tương đồng, sai số 

lớn nhất về suất tiêu hao nhiên liệu là 5,4%. Cho nên, có thể kết luận rằng khi chạy mô hình 

các thông số dần hội tụ vì vậy có thể sử dụng mô hình động cơ để tính toán các chế độ khác 

khi sử dụng bộ lọc DPF. 

 

 
Hình 6. Đặc tính công suất và tiêu hao nhiên liệu ở chế độ 100% tải 

giữa mô phỏng và thực nghiệm 

4.2. Chạy mô hình động cơ khi sử dụng bộ lọc DPF 

Đánh giá ảnh hưởng của việc sử dụng giải pháp lắp bộ lọc DPF đến tính năng kỹ thuật của 

động cơ 

Kết quả mô phỏng động cơ khi lắp bộ lọc DPF theo đường đặc tính tải được thể hiên 

như trên hình 7. Kết quả cho thấy khi lắp bộ lọc DPF trên đường thải sẽ gây ảnh hưởng đến 

quá trình thải của động cơ. Cho nên, mô men của động cơ bị giảm nhẹ ở các chế độ tải khác 

nhau, mức độ giảm mô men lớn nhất là 8,5% ở chế độ 800 vg/phút và 100% tải. 
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Hình 7. Đặc tính mô men động cơ khi lắp và không lắp bộ lọc DPF 

 ở chế độ 100 %, 75%, 50% tải 

Đánh giá ảnh hưởng khi lắp bộ lọc DPF đến mức phát thải của động cơ 

Kết quả mô phỏng động cơ khi không lắp và khi lắp bộ lọc DPF theo đặc tính tải được 

thể hiện như trên hình 8, hình 9, hình 10, hình 11.  
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Hình 8. Đặc tính NOx khi không lắp  

và lắp bộ lọc DPF tại 100 %, 75%, 50% tải 
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Hình 9. Đặc tính PM khi không lắp và lắp bộ lọc 

DPF ở chế độ 100 % tải 
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Hình 10. Đặc tính PM khi không lắp  

và lắp bộ lọc DPF ở chế độ 75% tải 
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Hình 11. Đặc tính PM khi không lắp  

và lắp bộ lọc DPF ở chế độ 50% tải 

Các kết quả cho thấy thành phần phát thải NOx giảm rất ít so với khi động cơ không 

lắp bộ lọc DPF, giá trị giảm lớn nhất là 8,2%. Sở dĩ lượng khí thải NOX giảm nhưng không 

nhiều là chủ yếu do khi lắp bộ lọc DPF đã làm tăng cản trên đường thải từ đó dẫn đến lượng 
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khí sót trong buồng cháy tăng khiến cho nhiệt độ đỉnh quá trình cháy giảm xuống. Trong khi 

đó phát thải PM với các giá trị tải khác nhau giảm đáng kể giá trị giảm nhỏ nhất là 26,4% tại 

tốc độ 400 vg/phút và 75% tải; giá trị giảm lớn nhất đạt 71,5% tại tốc độ 800 vg/phút và 75% 

tải. Kết quả trên cho thấy nếu sử dụng bộ lọc DPF thì hàm lượng PM giảm rất lớn. Bởi vậy, 

khi lắp bộ lọc DPF để giảm PM cho động cơ diesel tàu thủy là rất khả thi.   

5. Kết luận 

Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu, từ phân tích và đánh giá các phương pháp giảm 

phát thải của động cơ diesel trên phương tiện tàu thủy có thể đưa ra một số kết luận như sau: 

Có thể lắp bộ lọc DPF trên các phương tiện thủy để giảm phát thải PM mà không ảnh 

hưởng nhiều đến tính năng hoạt động của động cơ; 

Khi lắp bộ lọc DPF trên động cơ diesel 6S185L-ST giúp lọc được lớn nhất 71,5% 

lượng bồ hóng sinh ra trong quá trình cháy so với động cơ chưa lắp bộ lọc; 

Nghiên cứu này chỉ dừng lại ở mức độ tính toán lý thuyết và mô phỏng trên máy tính. 

Trong tương lai, nghiên cứu có thể mở rộng nghiên cứu về quá trình hình thành và quá trình 

tái sinh bầu lọc để tìm ra phương án tối ưu nhằm giảm tới mức lớn nhất phát thải bồ hóng; 

nghiên cứu chế tạo, lắp đặt và chạy thử nghiệm đánh giá hiệu quả của bộ lọc DPF lắp trên 

động cơ tàu thủy. 
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Nghiên cứu mô phỏng quá trình cháy hỗn hợp nhiên liệu 

dầu thực vật - dầu diesel trong động cơ diesel tàu thuỷ HANSHIN 6LU32 

Simulation study on the combustion process of marine diesel engine HANSHIN 6LU32 

fueled by the blends of pure plant oil and diesel oil 
 

 Phạm Xuân Dương, Trần Thế Nam 

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam,  

phxduong@vimaru.edu.vn 
 

Tóm tắt 

Xét trên phương diện khoa học và kỹ thuật, mô phỏng quá trình cháy động cơ là quá 

trình mô tả, biểu diễn các hiện tượng vật lý diễn ra trong quá trình cháy bằng các công thức 

toán học trên cơ sở các thiết chế giả định tương ứng. Trong các thập kỷ gần đây, các phép mô 

phỏng được áp dụng chủ yếu khi tiến hành nghiên cứu, thiết kế những tính năng mới cho động 

cơ đốt trong nói chung và động cơ diesel nói riêng, sử dụng các nhiên liệu thay thế, đặc biệt 

là giảm phát thải độc hại ra môi trường xung quanh. Nhằm phục vụ công tác nghiên cứu sử 

dụng hỗn hợp nhiên liệu dầu thực vật - dầu diesel cho các động cơ diesel tàu thủy, bài báo 

đưa ra các kết quả mô phỏng trên máy tính bằng phần mềm GT-Power, làm cơ sở đánh giá và 

điều chỉnh trước khi tiến hành thử nghiệm với động cơ HANSHIN 6LU32 thực tế. 

Từ khóa: Mô phỏng, quá trình cháy, dầu thực vật, động cơ diesel tàu thủy. 

Abstract 

From a scientific and technological point of view, the simulation of engine combustion 

means description of physical phenomena occurred in cylinder is formularised upon the 

initial hypothesis. In the last decade, the simulation has been significantly applying for 

studying on generally developing new performance of internal combustion engines, especially 

diesel engines, as well as alternative fuels in order to reduce the harmful emissions for 

environment. Supporting a research project on using the mixtures of pure plant oil and diesel 

oil for marine diesel engines, the paper shows results of simulation software GT-Power for 

HANSHIN 6LU32 that help researchers assess and modify the experimental model before real 

test.   

Keywords: Simulation, combustion process, pure plant oil (PPO), marine diesel engine. 

 

1. Đặt vấn đề 

Sử dụng nhiên liệu thay thế, đặc biệt là nhiên liệu sinh học được chiết suất từ thực vật 

hoặc mỡ động vật nhằm giải quyết vấn đề an ninh năng lượng và giảm ô nhiễm môi trường đã 

và đang được nhiều nhà khoa học quan tâm. Trong lĩnh vực hàng hải, diesel sinh học và dầu 

thực vật nguyên gốc được tập trung nghiên cứu áp dụng cho động cơ diesel tàu thủy do sự 

tương đồng về các thông số đặc trưng với diesel dầu mỏ. Tuy nhiên, để có thể triển khai thử 

nghiệm trên các động cơ thực tế, quá trình mô phỏng máy tính với các phần mềm chuyên dụng 

là rất cần thiết, nhằm mục đích hỗ trợ dự báo các khả năng có thể xảy ra, điều chỉnh lại các yếu 

tố thử nghiệm và rút ngắn quá trình nghiên cứu. Mô phỏng quá trình cháy động cơ khi làm việc 

với các nhiên liệu khác nhau, ở đây là hỗn hợp dầu cọ - dầu diesel theo các tỷ lệ đã định trước, 

thức chất là biểu diễn các hiện tượng vật lý diễn ra trong quá trình cháy bằng các công thức toán 

học trên cơ sở thiết lập các điều kiện ban đầu tùy theo mục đích nghiên cứu. Bằng phương pháp 

này, mô phỏng sẽ giúp hiểu hơn về bản chất của các các quá trình vật lý diễn ra, cũng như 

những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình cháy của động cơ, đánh giá khả năng sử dụng hỗn hợp 

dầu cọ - dầu diesel làm nhiên liệu thay thế trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của động cơ. 

 

 



THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY 2016 

 

 

HỘI NGHỊ QUỐC TẾ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI 2016                                        112 

2. Các mô hình nghiên cứu mô phỏng quá trình cháy trong động cơ diesel 

Mô phỏng quá trình cháy của động cơ nói chung có rất nhiều loại với nhiều giả thiết 

tương ứng cho mỗi trường hợp. Tổng hợp lại, các mô hình mô phỏng quá trình cháy của động 

cơ có thể phân loại theo 3 nhóm chính như sau: 

- Mô hình không thứ nguyên (Zero dimensional); 

- Mô hình đơn nguyên (Quasi-dimensional); 

- Mô hình đa nguyên (Multi-dimensional). 

Theo cách phân loại này, mức độ chi tiết và sát với các hiện tượng vật lý diễn ra  thực 

trong quá trình cháy của động cơ ngày một tăng lên cùng với sự phức tạp khi tạo dựng mô 

hình và sử dụng chúng để đánh giá. 

2.1. Mô hình không thứ nguyên (Zero dimensional model) 

Mô hình không thứ nguyên được hiểu theo ý nghĩa là các mô hình không có sự tham 

gia của các dòng lưu động (dòng khí và nhiên liệu phun vào xy lanh, dòng khí rò lọt qua xéc 

măng hay lưu động qua van xả,...). Mô hình không thứ nguyên là mô hình đơn giản nhất và 

thích hợp nhất khi tiếp cận và đánh giá quá trình cháy của động cơ. Nó cho phép quan sát 

những ảnh hưởng của các thông số khai thác động cơ đến mức độ tỏa nhiệt, diễn biến thay đổi 

áp suất trong xy lanh. Về cơ bản, mô hình không thứ nguyên được xây dựng và áp dụng trong 

mô phỏng quá trình cháy của động cơ đốt trong theo 2 hướng nghiên cứu chính: 

- Xác định biến thiên áp suất trong xy lanh theo góc quay trục khuỷu dựa trên mức độ 

tỏa nhiệt hoặc sự thay đổi các thông số về khối lượng khí cháy; 

 

 

 

 

 

 

 

  

- Xác định mức độ tỏa nhiệt hoặc biến thiên khối lượng khí cháy theo góc quay trục 

khuỷu dựa trên các thông số đo thực nghiệm áp suất khí cháy trong xy lanh. 

 

 

 

 

 

 
 

Tuỳ thuộc vào mức độ nghiên cứu, dẫn đến các giả thiết đầu vào khác nhau về hệ nhiệt 

động trong xy lanh động cơ với sự tương tác về khối lượng và năng lượng trong nội tại các 

vùng, các bộ phận bao quanh, mô hình không thứ nguyên được phân ra thành 3 loại nhỏ như 

sau: 

- Mô hình đơn vùng (single zone model); 

- Mô hình hai vùng (two zone model); 

- Mô hình đa vùng (multi zone model). 

2.2. Mô hình đơn nguyên và mô hình đa nguyên (Quasi - dimensional model and Multi -

dimensional model) 

Mô hình đơn nguyên hay được hiểu theo nghĩa là mô hình gần như không có thứ 

nguyên khi xác định mức độ tỏa nhiệt bên trong xy lanh có sự tham gia của các hiện tượng 

biến đổi hóa học giữa các môi chất công tác và quá trình phun nhiên liệu. Mô hình đa nguyên 
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là mô hình xét đến tất cả những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình cháy trong xy lanh của động 

cơ, bao gồm các biến đổi vật lý và hóa học trên cơ sở kết hợp phân tích động học của các 

công chất khi lưu động qua các van hoặc vòi phun, do đó, khối lượng công thức tính toán 

cũng như sự tương tác giữa các thành phần trở nên rất phức tạp, đòi hỏi sự hỗ trợ của những 

phần mềm chuyên dụng. 

3. Cơ sở lý thuyết xây dựng mô phỏng đơn vùng 

Có thể thấy được, mô hình đơn vùng là mô hình đơn giản và mô phỏng quá trình cháy 

hiệu quả theo góc quay của trục khuỷu (tức là thời gian). Theo đó, các biểu thức toán học 

được quy về là các hàm số theo thời gian, nên dễ dàng cho quá trình lập trình tính toán, 

nghiên cứu trên máy tính. Với mục đích đánh giá khả năng ứng dụng hỗn hợp nhiên liệu dầu 

thực vật - dầu diesel cho động cơ diesel tàu thuỷ thông qua khảo sát quá trình cháy của nhiên 

liệu trong buồng đốt của động cơ, mà các thông số đặc trưng là tốc độ tỏa nhiệt, áp suất cháy, 

nhiệt độ cháy, (không xét đến ảnh hưởng của quá trình vận động của dòng khí nạp, khí cháy 

hay dòng nhiên liệu phun vào trong xy lanh), nên tác giả lựa chọn mô hình đơn vùng (single - 

zone model) để mô phỏng quá trình cháy trong động cơ diesel là phù hợp. 

Cơ sở lý thuyết xây dựng mô phỏng đơn vùng chính là Định luật I nhiệt động học: 

“Năng lượng của hệ thống kín lý tưởng là không đổi”. Nếu coi động cơ diesel là một hệ thống 

khép kín và xét trong trường hợp sự thay đổi rất nhỏ của góc quay trục khuỷu, phương trình 

bảo toàn năng lượng theo Định luật I nhiệt động học có thể viết dưới dạng [1], [2], [3]: 

WQdU 
     

(1) 

Trong đó: Q - nhiệt tỏa ra khi đốt cháy nhiên liệu [kJ/oCA];  

PdVW   - công được sinh ra;  

dTmCU v  - tốc độ thay đổi nội năng. 

Áp dụng phương trình này cho khí lý tưởng và biến đổi, thu được phương trình vi 

phân đầy đủ phụ thuộc vào góc quay của trục khuỷu động cơ: 
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Công thức (3) là dạng tổng quát để xác định sự tỏa nhiệt khi đốt cháy nhiên liệu trong 

động cơ và sự thay đổi của áp suất cháy trong động cơ được thiết lập trên cơ sở định luật nhiệt 

động học I. 

3.1. Sự thay đổi của áp suất cháy trong xy lanh  
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Trong đó: Qin - nhiệt lượng đơn vị cấp cho động cơ, [kJ/kg]: 
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dV/dθ - Thay đổi thể tích buồng cháy theo góc quay trục khuỷu: 

 2/122 )sin(cos1sin
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3.2. Tốc độ tỏa nhiệt khi đốt cháy nhiên liệu trong xy lanh  

Lượng nhiệt toả ra khi đốt cháy nhiên liệu trong xy lanh được tính trên cơ sở tổng 

lượng nhiệt do khí cháy sinh ra trừ đi phần nhiệt mất mát do truyền nhiệt qua thành vách xy 

lanh và một số yếu tố khác (lượng nhiệt tổn thất): 
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Lượng nhiệt tổn thất được xác định như sau: 
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Lượng nhiệt cấp cho động cơ được tính theo công thức: 
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3.3. Sự thay đổi nhiệt độ trong xy lanh 
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3.4. Tốc độ hình thành khí NOx  

Thành phần NO chiếm tỷ lệ lớn trong nhóm khí thải NOx của động cơ với tốc độ hình 

thành được xác định theo mô hình Zeldovich như sau [1]: 
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4. Mô phỏng quá trình cháy bằng phần mềm GT-Power 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu là động cơ diesel thủy lai chân vịt, loại động cơ 6LU32 của 

hãng HANSHIN (Nhật Bản) sử dụng nhiên liệu hỗn hợp dầu cọ - dầu diesel có các tính chất 

được mô tả trong bảng 2. Động cơ 6LU32 là động cơ diesel được thiết kế và chế tạo để lắp 

đặt trên tàu thủy lai chân vịt (hay còn gọi là động cơ chính). Hiện tại động cơ này đang được 

lắp đặt tại Trung tâm Nghiên cứu Động cơ Diesel thủy - Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. 

Động cơ 6LU32 có các thông số kĩ thuật cơ bản được nêu tại bảng 1.  
 

Bảng 1. Các thông số cơ bản của động cơ HANSHIN 6LU32 [4] 

STT Thông số Giá trị Đơn vị 

1 Đường kính xy lanh (D) 320 [mm] 

2 Hành trình pít tông (S) 510 [mm] 

3 Công suất định mức (Nđm) 970 [kW] 

4 Số vòng quay ứng với công suất định mức 340 [v/ph] 

5 Suất tiêu hao nhiên liệu định mức 200 [g/kW.h] 

6 Tốc độ trung bình piston 5.78 [m/s] 

7 Áp suất cháy lớn nhất 90 [bar] 

8 Tỷ số nén 13  

9 Chiều dài biên 918 [mm] 

10 Góc mở sớm xu páp nạp - 1 500 [độ GQTK] 

11 Góc đóng muộn xu páp nạp - 2 350 [độ GQTK] 

12 Góc mở sớm xu páp xả - 4 550 [độ GQTK] 
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13 Góc đóng muộn xu páp xả - 5 500 [độ GQTK] 

14 Góc phun sớm nhiên liệu - s 110 [độ GQTK] 

15 Thứ tự làm việc 1-4-2-6-3-5 

 

Bảng 2. Số liệu về các tính chất của nhiên liệu [4] 

STT 
Chỉ tiêu  

phân tích 

Dầu thực vật (Dầu cọ) 
DO 

PO100 PO5 PO10 PO15 PO20 PO25 PO30 

1 
Khối lượng riêng ở 

150C, [kg/m3] 
922,5 848,9 853,8 856,8 859,9 863,2 866,8 850 

2 
Độ nhớt động học ở 

400C, [cSt] 
40,24 3,0 3,42 4,2 5,31 5,87 6,45 2,6 

3 Trị số Xê tan 52,92 49,63 50,13 50,66 50,91 51,25 52,11 42,89 

4 
Nhiệt độ chớp cháy 

cốc kín, [0C] 
135 72 73 74 75 76 77 72 

5 
Nhiệt độ đông đặc, 

[0C] 
16 -3 -1 0 1 2 2 -6 

6 
Hàm lượng tro, [% 

khối lượng] 
0,0061 0,0057 0,0057 0,0057 0,0058 0,0058 0,0058 0,0054 

7 
Ăn mòn mảnh đồng 

ở 500C trong 3 giờ 
1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 

8 
Hàm lượng nước, 

[mg/kg] 
315 182 189 195 201 208 215 170 

9 
Trị số axit, 

[mgKOH/g] 
0,4 0,36 0,37 0,37 0,38 0,38 0,4 0,35 

10 
Nhiệt trị thấp, 

[MJ/kg] 
37,11 40,01 39,72 39,63 39,55 39,16 38,69 43,4 

 

4.2. Phần mềm mô phỏng GT-Power 

Phần mềm GT-Power là công cụ mô phỏng động cơ chuyên nghiệp, áp dụng cho các 

loại động cơ đốt trong 2 hoặc 4 kỳ, sử dụng cho phương tiện vận tải đường bộ, tàu thuyền, 

trạm phát điện, xe thể thao,... Phần mềm cung cấp cho người sử dụng nhiều phần tử để mô 

hình hoá bất kỳ bộ phận nào của động cơ và có khả năng liên kết (link) với các phần mềm 

khác để mô phỏng hiệu quả, chính xác hơn như phần mềm CFD Star-CD, Fluent, Simulink, 

MS-Excel,... Các ứng dụng chính của GT-Power: 

- Xây dựng đặc tính mô men và tiêu thụ nhiên liệu của động cơ; 

- Thiết kế và hiệu chỉnh đường ống; 

- Tối ưu hoá trị số thời gian - thiết diện; 

- Tính toán mô phỏng cháy và khí thải; 

- Tăng áp và liên kết tuabin - máy nén; 

- Thiết kế hệ thống tuần hoàn khí thải; 

- Tính toán âm thanh (độ ồn nạp, thải); 

- Tính toán chu trình nhiệt của xy lanh; 

- Mô phỏng theo biến thời gian thực động cơ. 

Mô hình động cơ HANSHIN 6LU32 được xây dựng bằng phần mềm GT-Power 

Version 7.3 của hãng Gama Technology được trình bày trên hình 1. 

Các thành phần trong mô hình được giới thiệu trong bảng 3. Nội dung các thông số 

cần nhập vào cho từng phần tử được chỉ rõ trong Help Navigator của từng phần tử. Trong 
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phạm vi bài báo, tác giả chỉ trình bày cửa sổ giao diện để nhập cho bốn phần tử chính bao 

gồm: xy lanh, vòi phun, cơ cấu phối khí và các thông số chung của động cơ như trên hình 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. Mô hình động cơ HANSHIN 6LU32 trong phần mềm GT-Power 

 
Hình 2. Cửa số giao diện nhập các phần tử của phần mềm GT-Power 
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Bảng 3. Các phần tử chính của mô hình trên phần mềm GT-Power 

TT Phần tử S.lg Mô tả Các thông số đầu vào 

1 Inlet-Env 12 
Điều kiện biên môi 

trường, dòng vào 
Áp suất, nhiệt độ môi trường vào,... 

2 
Exhaust-

Env 
12 

Điều kiện biên môi 

trường, dòng ra 
Áp suất, nhiệt độ môi trường ra,... 

3 intport 12 Mô tả các đoạn ống nạp 

Đường kính vào, ra, chiều dài ống, chiều 

dài rời rạc hóa (để tính toán), nhám bề 

mặt, nhiệt độ thành, các yếu tố truyền 

nhiệt. 

4 exhport 12 Mô tả các đoạn ống xả Như trên 

5 intvalve 12 Mô tả xu páp nạp 
Đường kính tán nấm xu páp, khe hở nhiệt, 

biên dạng cam, hệ số lưu lượng,...  

6 exhvalve 12 Mô tả xu páp thải Như trên 

7 Di-Inject 06 Mô tả vòi phun 

Lượng nhiên liệu cấp cho 1 chu trình, góc 

phun sớm nhiên liệu, quy luật phun, áp 

suất phun, nhiệt độ nhiên liệu, đường kính 

lỗ phun, số lỗ phun, hệ số lưu lượng qua lỗ 

phun,... 

8 Cylinder 06 Mô tả phần tử xy lanh 
Các thông số kích thức hình học, mô hình 

cháy, mô hình truyền nhiệt,... 

9 Engine 01 
Mô tả  phần còn lại của 

động cơ 

Số xy lanh, bố trí, chế độ tính toán động 

cơ, tổn hao cơ giới,  mô men quán tính của 

trục khuỷu, chu kỳ tính, thứ tự làm việc 

của các  xy lanh,...  

 

5. Kết quả mô phỏng quá trình cháy 

Mô phỏng quá trình cháy được thực hiện ứng với các chế độ tải khác nhau: định mức 

(100% tải), 75% tải và 50% tải theo dầu diesel (DO) và các tỷ lệ nhiên liệu hỗn hợp dầu cọ - 

dầu diesel khác nhau (PO10, PO20, PO30 và PO100). Kết quả tính toán áp suất môi chất công 

tác, nhiệt độ môi chất công tác, tốc độ tỏa nhiệt của khí cháy và sự hình thành NOx trong động 

cơ thu được như trên các hình 3, 4 và 5. 
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Hình 3. Các thông số quá trình cháy ở chế độ 100% tải 

 
Hình 4. Các thông số quá trình cháy ở chế độ 75% tải 

 
Hình 5. Các thông số quá trình cháy ở chế độ 50% tải 

 

Từ kết quả mô phỏng, có thể rút ra các nhận xét: 

- Quá trình cháy trong xy lanh của động cơ khi sử dụng nhiên liệu hỗn hợp diễn ra 

tương tự quá trình cháy khi động cơ sử dụng dầu diesel. Tuy nhiên do sự có mặt của 

dầu cọ trong hỗn hợp PO10, PO20, PO30 làm cho các thông số cơ bản của quá trình 

cháy như áp suất cháy cực đại, nhiệt độ quá trình cháy và sự tỏa nhiệt thấp hơn rõ rệt 

so với DO; 
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- Tải của động cơ càng thấp, thì sự khác biệt các thông số quá trình cháy giữa dầu diesel 

và nhiên liệu hỗn hợp càng giảm đi. Ở chế độ cấp nhiên liệu 100%, sự giảm về áp suất 

cháy cực đại giữa dầu diesel và PO100 là 5,94%, còn ở chế độ cấp nhiên liệu 75% là 

5,03% và chế độ tải 50% chỉ là 3,43%; 

- Sự khác biệt rõ nét nhất giữa các loại nhiên liệu khác nhau là nồng độ khí NOx hình 

thành trong xy lanh động cơ, giảm trên 20% ở các chế độ tải. Khi sử dụng hỗn hợp 

dầu cọ với tỷ lệ càng cao, nồng độ NOx càng giảm. 

6. Kết luận 

Với việc sử dụng phần mềm GT-Power mô phỏng quá trình cháy trong động cơ diesel 

6LU32 ở các chế độ tải khác nhau, có thể khẳng định quá trình cháy trong động cơ của hỗn 

hợp nhiên liệu dầu thực vật (dầu cọ) - dầu diesel (DO) hoàn toàn phù hợp với các định luật về 

nhiệt đối với động cơ diesel, không gây bất kì một sự hỗn loạn nào làm ảnh hưởng đến quá 

trình công tác của động cơ. Mặc dù kết quả mô phỏng cho thấy chỉ tiêu môi trường đạt được 

hiệu quả rõ rệt, tuy nhiên cần lưu ý đến việc thử nghiệm thực tế đối với hỗn hợp nhiên liệu có 

tỷ lệ dầu thực vật trên 20% vì đặc tính công tác sẽ càng thấp và xa rời đường đặc tính công tác 

của động cơ khi dùng dầu DO. Quá trình mô phỏng đánh giá lý thuyết bằng phần mềm GT-

Power là cơ sở quan trọng cho việc thực nghiệm thực tế trên động cơ. 
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Nghiên cứu chế tạo sơn chống ăn mòn không dung môi hữu cơ trên cơ sở 

nhựa epoxy có phụ gia nano 
Study of free organic solvents anti-corrosion paint from epoxy resins with additives nano 
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Tóm tắt 

Nghiên cứu này đã giới thiệu kết quả đánh giá ảnh hưởng của hàm lượng chất tạo 

màng, bột màu, các loại phụ gia phân tán, phụ gia chống tạo bọt, đặc biệt là phụ gia nano 

trong chế tạo hệ sơn lót chống ăn mòn không dung môi hữu cơ trên cơ sở chất tạo màng 

epoxy. Kết quả thử nghiệm tính năng cơ lý, thử nghiệm điện hóa và thử nghiệm gia tốc thời 

tiết cho thấy sơn lót không dung môi  chế tạo được có các tính chất cơ học và  khả năng 

chống ăn mòn cao, đáp ứng  yêu cầu quy định cho sơn bảo vệ thép tuổi thọ cao (theo TCVN 

8789:2011). Đặc biệt sơn không dung môi có khả năng thân thiện môi trường cao nên việc áp 

dụng loại sơn này cho bảo vệ kết cấu thép trong xây dựng công trình và phương tiện giao 

thông vận tải trong tương lai là rất cần thiết. 

Từ khóa: Sơn chống ăn mòn, không dung môi hữu cơ, chất tạo màng epoxy, phụ gia nano. 

Abstract  

This study shows the evaluation result of the influence of binder content, pigments, 

dispersed additives, anti-foam additives, especially nano additives on the production of free 

organic solvent anti-corrosion primer systems on the basic of the epoxy binder. The results of 

the mechanical feature, electrochemical and weather acceleration tests showed that the 

solvent primers manufactured have high mechanical properties and corrosion resistance, 

which fulfils the requirements for the high life span coating in terms of steel structure 

protection (following the Vietnam Standard No. 8789:2011). Especially, the free solvent 

primers are environmentally friendly, therefore, the application of this kind of primers in the 

protection of steel structures in construction and means of transportation in the future is 

essential. 

Keywords: Anti-corrosion coatings, free organic solvent, epoxy binder, nano additives. 

 

1. Mở đầu 

Sơn epoxy không dung môi thường được chế tạo từ các loại nhựa epoxy có khối 

lượng phân tử thấp tồn tại ở dạng lỏng trong điều kiện thường. Loại nhựa epoxy được sử dụng 

phổ biến là diglyxydylete bisphenol A (DGEBA) được tổng hợp từ epyclohydrin và 

Bisphenol A. Ngoài ra loại nhựa diglyxydyl bisphenol F với một số tính chất tốt hơn cũng 

thường được sử dụng kết hợp với DGEBA. Hệ sơn epoxy không dung môi thường được đóng 

rắn bằng phản ứng cộng hợp với các hợp chất amin do có độ nhớt thấp và có thể phản ứng ở 

điều kiện thường. Chất đóng rắn giữ vai trò quyết định đối với khả năng phản ứng, thời gian 

khô cũng như tính chất của hệ sơn. Một thành phần quan trọng khác trong sơn epoxy không 

dung môi là chất pha loãng hoạt tính. Chất pha loãng hoạt tính là các hợp chất chứa nhóm 

epoxy có khối lượng phân tử thấp có khả năng phản ứng với các chất đóng rắn. Chất pha 

loãng không chỉ có vai trò giảm độ nhớt của sơn, mà còn ảnh hưởng lớn đến các tính chất của 

màng sơn [1-5].  
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Tuy nhiên, để có được màng sơn với tính chất cơ lý tốt thì việc lựa chọn phụ gia, bột 

màu, bột độn là rất cần thiết. Trong công trình nghiên cứu này, ảnh hưởng của phụ gia, bột 

màu, bột độn đến tính chất của màng phủ epoxy không dung môi đã được khảo sát. 

2. Thực nghiệm và phương pháp nghiên cứu 

2.1. Hóa chất 

- Nhựa epoxy epykote 828 của hãng Hexxon có hàm lượng nhóm epoxy 5260 - 5420 

mmol/kg, khối lượng nhựa chứa 1 gam nhóm epoxy là 184 - 190g, độ nhớt ở 250C là 12 -14 

Pas. 

 -  Ankamin A: amin mạch vòng no biến tính; Đương lượng hydro: 95 (g/mol). Độ 

nhớt: 30 - 70 (cP); Sản xuất tại Mỹ. 

- Epodil A: chất pha loãng epoxy đơn chức. Đương lượng Epoxy: 270 - 300 (g/mol).  

Độ nhớt: 5 - 10 (cP); Sản xuất tại Mỹ. 

- Epodil B: chất pha loãng epoxy đơn chức. Đương lượng Epoxy: 140 - 165 (g/mol).  

Độ nhớt: 1.2 - 1.8 (cP). Sản xuất tại Mỹ. 

 - Bột màu:  

+ Bột màu Heucophos: bột màu ức chế ăn mòn trên cơ sở hỗn hợp các muối photphat. 

Sản xuất tại Đức; 

+ Bột màu Heucophos: bột màu ức chế ăn mòn trên cơ sở muối hữu cơ. Sản xuất tại 

Đức; 

+ Bột màu Phosphinal: bột màu ức chế ăn mòn trên cơ sở muối nhôm và kẽm 

photphat. Sản xuất tại Đức; 

+ Bột màu Tipure: bột màu titandioxit, bột màu trắng có độ phủ cao. Sản xuất tại Mỹ. 

 - Bột độn:  

+ Bột talc - sản xuất tại Trung Quốc; 

+ Bột Barisulphat - sản xuất tại Trung Quốc. 

- Phụ gia:  

+ Disperbyk: phụ gia phân tán trên cơ sở acrylat biến tính. Sản xuất tại Đức. 

+ Texaphor: phụ gia phân tán trên cơ sở muối của hợp chất polycacboxylat và amin. 

Sản xuất tại Đức. 

+ Tego Dispers:phụ gia phân tán trên cơ sở muối của hỗn hợp axit béo. Sản xuất tại 

Đức. 

- Dung môi: Xylen, toluen, axeton, butyl axetat và butanol của Trung Quốc được sử 

dụng làm hỗn hợp dung môi chế tạo sơn (xylen/axeton/butyl axetat = 7/1/2) và hỗn  hợp dung 

môi cho chất đóng rắn (xylen/ toluen/ butanol = 5/2/3). 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp xác định hàm lượng phần khô (theo TCVN 2093:1993); 

- Phương pháp xác định độ nhớt Brookfiled (theo ASTM D 2196-86); 

- Phương pháp xác định độ mịn (theo TCVN 2091:2008); 

- Phương pháp xác định độ bền va đập (theo TCVN 2100:2007); 

- Phương pháp xác định độ bền uốn (theo TCVN 2099:2007); 

- Phương pháp xác định độ cứng tương đối (theo TCVN 2098:2007); 

- Phương pháp xác định độ bám dính (theo TCVN 2097:1993); 

- Phương pháp đo thế điện cực theo thời gian; 

- Phương pháp thử nghiệm mù muối (theo TCVN 8792:2011). 
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3. Kết quả và thảo luận 

3.1. Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng bột màu, bột độn đến tính chất của hệ sơn 

Từ kết quả nghiên cứu  trước [4], đã lựa chọn được thành phần chất tạo màng cho hệ sơn lót 

epoxy không dung môi từ nhựa epoxy 828 và chất đóng Ankamin A theo thành phần khối lượng 

tương ứng là: nhựa/chất pha loãng/đóng rắn = 38/6/21( PKL/PKL/PKL) để nghiên cứu. 

Trong sơn lót chống ăn mòn, bột màu là thành phần quan trọng quyết định khả năng 

chống ăn mòn của hệ sơn. Bột độn ngoài vai trò hạ giá thành sản phẩm cũng có ảnh hưởng rất 

lớn đến tính chất cơ lý của màng sơn. Vì vậy, đã tiến hành khảo sát ảnh hưởng của hàm lượng 

bột màu, bột độn đến tính chất của màng sơn theo các công thức (tính theo phần khối lượng) 

được trình bày tại bảng 1. 
 

Bảng 1. Thành phần các mẫu sơn với các hàm lượng bột màu khác nhau (PKL) 

STT Thành phần PC-1 PC-2 PC-3 PC-4 

1 Bột màu photphat 16.0 18.0 20.0 22.0 

2 Bột màu Tipure 10.0 10.0 10.0 10.0 

3 Bột Barisulphat 8.0 12.0 16.0 23.0 

4 Bột Talc 4.0 5.0 6.0 8.0 

5 Dung môi 5.0 6.0 8.0 12.0 

Các các mẫu sơn theo công thức trên được nghiền tới độ mịn 35 μm bằng máy nghiền bi. 

Sau đó các mẫu sơn được tiến hành kiểm tra tính chất vật lý. Kết quả được trình bày tại bảng 2. 
 

Bảng 2. Tính chất vật lý của các mẫu sơn với hàm lượng bột màu khác nhau 

STT Tính chất PC-1 PC-2 PC-3 PC-4 

1 Độ nhớt (Poise) 20 23 25 30 

2 Hàm lượng phần khô (%) 95.2 94.6 92.8 91.3 

3 Độ mịn (μm) 35 35 35 35 

4 Thời gian khô không bắt bụi (h) 6 6 6 6 

5 Thời gian khô hoàn toàn (h) 16 16 16 16 

 

Theo các số liệu trong bảng 2 có thể thấy rằng: khi tăng hàm lượng bột màu, độ nhớt 

của hệ sơn tăng nhanh đáng kể. Các mẫu PC-1, PC-2, PC-3 mặc dù đã được bổ sung thêm 

dung môi nhưng độ nhớt vẫn cao hơn đáng kể so với mẫu ban đầu. Mẫu PC-4 với hàm lượng 

bột màu cao, được bổ sung dung môi với hàm lượng gần 10% nhưng độ nhớt vẫn là 30 poise. 

Ngoài ra việc tăng hàm lượng bột màu không làm ảnh hưởng nhiều đến thời gian khô không 

bám bụi cũng như khô hoàn toàn của hệ sơn. 

Sau khi pha đóng rắn, các mẫu sơn được áp dụng lên tiêu bản thép với chiều dày 80μm 

bằng dụng cụ tạo màng sơn để kiểm tra tính chất cơ lý. Tính chất cơ lý của các mẫu sơn được 

trình bày trong bảng 3. 
 

Bảng 3. Tính chất cơ lý của các mẫu sơn với hàm lượng bột màu khác nhau 

STT Tính chất PC-1 PC-2 PC-3 PC-4 

1 Độ cứng màng sơn 0.26 0.27 0.27 0.25 

2 Độ bến uốn (mm) 2 2 2 2 

3 Độ bám dính (điểm) 1 1 1 1 

4 Độ bền va đập (kg.cm) 50 50 50 45 
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Các kết quả tại bảng 3 cho thấy: khi tăng hàm lượng bột màu, các tính chất cơ lý của 

hệ sơn thay đổi không đáng kể. Tuy nhiên khi hàm lượng bột màu tăng quá cao, các tính chất 

cơ lý của hệ sơn có dấu hiệu bắt đầu suy giảm. Có thể do hàm lượng bột màu quá cao (mẫu 

PC-4) tạo ra nhiều lỗ xốp bên trong cũng như trên bề mặt màng gây suy giảm tính chất cơ lý 

của màng. 

Thông qua thế mạch hở, đã khảo sát ảnh hưởng của hàm lượng bột màu đến khả năng 

chống ăn mòn của hệ sơn. Sự thay đổi thế mạch hở của các mẫu sơn theo thời gian ngâm 

trong dung dịch muối  được trình bày trên đồ thị tại hình 1. 
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Hình 1. Đồ thị thế mạch hở của các mẫu sơn với hàm lượng bột màu khác nhau 

Theo đồ thị có thể thấy mẫu PC-4 có điện thế giảm rất nhanh chỉ sau 3 ngày ngâm 

trong dung dịch NaCl 3%. Điều này cho thấy màng sơn có độ xốp cao nên khả năng ngăn cản 

sự thâm nhập của dung dịch NaCl kém, khiến cho thế mạch hở của mẫu giảm nhanh chóng. 

Các mẫu PC-2 và PC-3 có sự thay đổi thề mạch hở gần như tương đương. Sau 30 ngày ngâm 

trong dung dịch NaCl 3%, thế mạch hở của 2 mẫu không có sự khác biệt đáng kể. Và sau 30 

ngày điện thế của mẫu PC-1 đã giảm xuống thấp hơn điện thế của 2 mẫu PC-2 và PC-3. Qua 

khảo sát, mẫu PC-2 và PC-3 đều thể hiện khả năng chống ăn mòn tốt hơn các mẫu còn lại. 

Tuy nhiên, đã lựa chọn mẫu PC-03 có làm lượng bột màu photphat (thân thiện môi trường) 

cao hơn để tiến hành các nghiên cứu tiếp theo. 

3.2. Nghiên cứu lựa chọn thành phần bột màu ức chế ăn mòn 

Với sơn lót epoxy không dung môi cho kết cấu thép thì khả năng chống ăn mòn là tính 

chất quan trọng nhất. Trước đây, các hệ sơn chống ăn mòn thường sử dụng các bột màu ức 

chế chứa chì và crom [4]. Đây là các bột màu có khả năng chống ăn mòn rất tốt, có khả năng 

duy trì hiệu quả chống ăn mòn của màng sơn từ 10 năm đến 20 năm. Tuy nhiên các nghiên 

cứu đã chứng minh rằng các bột màu này độc hại, ảnh hưởng nhiều đến môi trường sinh thái 

cũng như sức khỏe con người. Do đó, hiện nay có rất nhiều loại bột màu ức chế mới được 

nghiên cứu và đưa vào sản xuất để thay các loại bột màu độc hại trên. Loại bột màu ức chế 

được sử dụng chủ yếu hiện nay là các loại bột màu gốc photphat được biến tính bằng nhiều 

cách khác nhau để tăng cường hiệu quả chống ăn mòn. 

Sự ảnh hưởng của 3 loại bột màu ức chế ăn mòn khác nhau đến tính chất của hệ sơn 

với các thành phần được đưa ra tại bảng 4. 
 

Bảng 4. Thành phần hệ sơn lót epoxy với các loại bột màu ức chế khác nhau (PKL) 

STT Thành phần AP-1 AP-2 AP-3 

1 Bột màu Heucophos 20,0 17,0  

2 Bột màu Heucorin  3,0  

3 Bột màu Phosphinal   20,0 
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Các mẫu sơn được nghiền đến độ mịn 35 μm bằng máy nghiền bi. Các tính chất vật lý 

và cơ lý của các mẫu sơn đều đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn TCVN 8789:2011.  

Các mẫu sơn tiếp tục được kiểm tra sự thay đổi điện thế sau khi ngâm trong dung dịch 

NaCl 3% để đánh giá khả năng chống ăn mòn. Kết quả đo điện thế của các mẫu được thể hiện 

trong đồ thị hình 2. 
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Hình 2. Đồ thị thế mạch hở của các mẫu sơn với các loại bột màu khác nhau 

Theo đồ thị sự thay đổi điện thế của các mẫu sơn theo thời gian ngâm có thể thấy mẫu 

AP-1 sử dụng bột màu photphat biến tính Heucophos có khả năng chống ăn mòn cao hơn mẫu 

AP-3 sử dụng bột màu kẽm phosphat Phosphinal. Sau 42 ngày ngâm trong dung dịch NaCl 

3%, điện thế của mẫu AP-1 mới giảm xuống -450 mV, tương đương điện thế của mẫu AP-3 

sau 30 ngày ngâm mẫu. Khả năng chống ăn mòn của màng sơn còn được cải thiện rõ rệt hơn 

khi sử dụng kết hợp hai loại chất ức chế ăn mòn Heucophos và Heucorin trong mẫu AP-2. 

Mẫu AP-2 với sự kết hợp của bột màu ức chế ăn mòn gốc vô cơ và gốc hữu cơ có điện thế 

giảm chậm hơn đáng kể so với 2 mẫu còn lại. Sau 42 ngày ngâm trong dung dịch NaCl 3%, 

điện thế của mẫu vẫn trên -300 mV. Như vậy thời gian để điện thế giảm xuống -300 mV của 

mẫu AP-2 dài gấp 2 lần thời gian của mẫu AP-1 và gấp 3 lần thời gian của mẫu AP-3. Như 

vậy sự kết hợp hai loại bột màu ức chế ăn mòn đã nâng cao đáng kể khả năng chống ăn mòn 

cho hệ sơn. 

3.3. Nghiên cứu lựa chọn phụ gia phân tán 

Đề tài đã tiến hành khảo sát ảnh hưởng của một số loại phụ gia phân tán đến tính chất 

của hệ sơn. Chủng loại và hàm lượng sử dụng của các loại phụ gia phân tán được cho trong 

bảng 5. 

Bảng 5. Thành phần hệ sơn lót epoxy với các phụ gia phân tán khác nhau (PKL) 

STT Thành phần DA-0 DA-1 DA-2 DA-3 

1 Phụ gia Disperbyk  1.0   

2 Phụ gia Texaphor   1.0  

3 Phụ gia Dispers    2.0 

      Các mẫu được nghiền bằng máy nghiền bi với việc kiểm tra độ mịn theo thời 

gian để khảo sát khả năng phân tán bột màu của các phụ gia. Sự thay đổi độ mịn của các mẫu 

sơn theo thời gian nghiền được cho trong bảng 6. 

Bảng 6. Sự thay đổi độ mịn của các mẫu sơn theo thời gian nghiền 

 Thời gian nghiền DA-0 DA-1 DA-2 DA-3 

Độ mịn (μm) 

1h 50 40 40 45 

2h 40 30 30 35 

3h 35 25 25 30 

4h 35 25 25 30 

5h 30 25 25 25 
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Qua quá trình nghiền các mẫu sơn, có thể thấy việc sử dụng phụ gia phân tán ảnh 

hưởng đáng kể đến thời gian nghiền cũng như độ mịn đạt được của hệ sơn. Mẫu DA-0 không 

sử dụng phụ gia nghiền đạt độ mịn yêu cầu 35 μm sau 3 giờ nghiền, nếu tiếp tục nghiền độ 

mịn của mẫu giàm xuống 30 μm sau 5 giờ nghiền. Nếu tiếp tục nghiền có thể thu được độ mịn 

tốt hơn, tuy nhiên thời gian nghiền quá dài sẽ ảnh hưởng nhiều đến hiệu quả kinh tế của quá 

trình sản xuất. 

Các mẫu DA-1 và DA-2 có thời gian nghiền rất thấp, chỉ sau 3 giờ nghiền, các mẫu 

sơn đều đạt độ mịn 25 μm, độ mịn tối đa của hệ sơn đang nghiên cứu. Mặc dù độ mịn 35 μm 

là đạt yêu cầu, tuy nhiên việc cải thiện độ mịn của hệ sơn có nhiều lợi ích trong quá trình sử 

dụng như màng sơn sẽ được thi công dễ dàng hơn, ít khuyết tật hơn. Mẫu DA-3 sử dụng phụ 

gia Dispers cũng được cải thiện thời gian nghiền đáng kể so với mẫu không sử dụng phụ gia 

phân tán. Tuy nhiên hiệu quả của phụ gia này thấp hơn so với hai phụ gia còn lại. 

Sau khi nghiền đến độ mịn tối đa, các mẫu sơn được kiểm tra tính chất vật lý và cơ lý 

để kiểm tra ảnh hưởng của các phụ gia phân tán đến tính chất của hệ sơn. Các tính chất của 

các mẫu sơn được trình bày trong bảng 7. 
 

Bảng 7. Tính chất của hệ sơn với các phụ gia phân tán khác nhau 

STT Tính chất DA-0 DA-1 DA-2 DA-3 

1 Độ nhớt (Poise) 28 22 25 27 

2 Hàm lượng phần khô (%) 96.2 96.0 96.1 95.8 

3 Độ mịn (μm) 35 35 35 35 

4 Thời gian khô không bắt bụi (h) 6 6 6 6 

5 Thời gian khô hoàn toàn (h) 16 16 16 16 

7 Độ cứng màng sơn 0.26 0.26 0.27 0.26 

8 Độ bến uốn (mm) 2 2 2 2 

9 Độ bám dính (điểm) 1 1 1 1 

10 Độ bền va đập (kg.cm) 50 50 50 50 

 

Qua kết quả kiểm tra tính chất vật lý của các mẫu sơn được trình bày trong bảng 7 có 

thể thấy phụ gia phân tán có ảnh hưởng rất lớn đến độ nhớt của hệ sơn. Các mẫu sơn có sử 

dụng phụ gia phân tán đều có độ nhớt thấp hơn mẫu không sử dụng phụ gia. Trong đó mẫu 

DA-1 sử dụng phụ gia Disperkyb có độ nhớt thấp nhất, đạt 22 poise. Ngoài ra kết quả kiểm 

tra cũng cho thấy việc sử dụng phụ gia phân tán không làm ảnh hưởng đáng kể đến các tính 

chất vật lý và cơ lý khác của hệ sơn.  

Như vậy, qua quá trình khảo sát, đã lựa chọn được phụ gia phân tán Disperbyk rất phù 

hợp với hệ sơn lót epoxy không chứa dung môi hữu cơ. 

3.4. Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng nanoclay đến tính chất cơ lý của màng sơn 

 Một trong những biện pháp hữu hiệu cải thiện tính chất của nhựa epoxy là phối hợp 

chúng với các phần tử nano. Đã sử dụng hàm lượng nanoclay I30E từ 2% đến 5% (so với 

nhựa epoxy Epikote 828) và phân tán chúng bằng phương pháp khuấy cơ học có hỗ trợ khuấy 

siêu âm ở nhiệt độ nâng cao 700C để nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng nanoclay I30E 

đến tính chất cơ lý của màng từ nhựa epoxy Epikote 828 đóng rắn bằng ankamin A (H1) trong 

điều kiện nhiệt độ phòng. 

Để khảo sát ảnh hưởng của phụ gia nano, đã tiến hành chế tạo màng phủ từ nhựa epoxy 

Epikote 828 với 21 (PKL) chất đóng rắn H1 và hàm lượng nanoclay I30E thay đổi từ 1 đến 5%. 
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Ảnh hưởng của hàm lượng nanoclay đến tính chất cơ lý của sơn lót  epoxy không dung 

môi được trình bày ở bảng 8. 

Chiều dày màng sơn 70 - 80 µm. 

Từ bảng 8 nhận thấy rằng với hàm lượng nanoclay là 3% cho tính chất cơ lý là tốt nhất.  
 

Bảng 8. Tính chất cơ lý của sơn lót với hàm lượng nano khác nhau 

Hàm lượng 

nanoclay 

Độ bền va đập 

(kG.cm) 

Độ bền uốn 

(mm) 

Độ cứng tương 

đối 

Độ bám dính (điểm) 

1 50 2 0,26 1 

2 50 2 0,28 1 

3 50 2 0,30 1 

4 48 2 0,32 1 

5 45 2 0,33 2 
 

3.5. Đánh giá khả năng bảo vệ của màng sơn bằng phương pháp thử nghiệm mù muối 

Đây là phương pháp thử nghiệm mô phỏng gần với điều kiện thực tế (theo TCVN 

8789:2011, sơn có độ bền cao cần thử nghiệm > 720 giờ mù muối). Gỉ thường xuất hiện trên 

bề mặt bắt đầu từ các điểm trầy xước hay khuyết tật của màng sơn. Mức độ ăn mòn được 

đánh giá tại 2 vị trí: tại vết rạch và tại vùng không bị rạch theo tiêu chuẩn ASTM D-1654-61. 

Các hệ sơn không dung môi nghiên cứu được tiến hành thử nghiệm mù muối với các ký hiệu 

như sau: 

- Mẫu M1: Mẫu sơn lót không dung môi với hệ bột màu kẽm photphat; 

- Mẫu M2: Mẫu sơn lót không dung môi với hệ bột màu photphat biến tính 

(Heucophos); 

- Mẫu M3: Mẫu sơn lót không dung môi với hệ bột màu photphat biến tính 

(Heucophos) và 3% phụ gia nano I30E. 

Sau 960 giờ phơi trong tủ mù muối, các mẫu được lấy ra để đánh giá mức độ ăn mòn. 

Kết quả thử nghiệm của các mẫu sơn sau 960 giờ được cho trong bảng 9. 
 

Bảng 9. Kết quả thử nghiệm mù muối của các mẫu sơn sau 960 giờ 

Mẫu sơn 

Gỉ tại vết rạch Gỉ tại vùng không rạch 

Bề rộng gỉ 

(mm) 
Mức độ 

Diện tích gỉ  

% 
Mức độ 

M1 1,0 - 1.5 7 3 8 

M2 0,5 - 1.0 8 1 9 

M3 0,5 - 1.0 8 0 10 

Từ bảng 9 và hình 3 nhận thấy trong giai đoạn sau của quá trình phơi mẫu, quá trình 

ăn mòn diễn ra nhanh hơn và mức độ ăn mòn của 3 mẫu đã có sự khác biệt. Mẫu M1 sử dụng 

bột màu kẽm photphat bị ăn mòn mạnh nhất, vết gỉ đã lan rộng từ 1mm đến 1,5 mm về mỗi 

phía của vết rạch. Trong khi đó, với các mẫu M2, M3, bề rộng vết gỉ đều dưới 1 mm. Tại các 

vùng không bị rạch, mức độ ăn mòn của mẫu M1 cũng kém nhất. Trên bề mặt tấm mẫu xuất 

hiện nhiều điểm gỉ với mức độ ăn mòn cao, thể hiện qua độ lớn vết gỉ và vết của các sản phẩm 

ăn mòn đọng lại trên màng sơn. Mẫu M2 chỉ xuất hiện 3 điểm gỉ với mức độ ăn mòn thấp. 

Mẫu M3 chỉ có 1 điểm gỉ bắt đầu xuất hiện tại vùng không rạch. Như vậy có thể thấy rằng, 

khi sử dụng bột màu ức chế photphat biến tính (Heucophos), khả năng chống ăn mòn của hệ 

sơn sẽ được cải thiện so với loại bột màu kẽm photphat.  

Ngoài ra, kết quả thử nghiệm mù muối cũng cho thấy vai trò của phụ gia nano đối với 

khả năng chống ăn mòn của hệ sơn. Bề rộng vết gỉ tại vết rạch của 2 mẫu M2, M3 tương 

đương nhau cho thấy phụ gia nano clay không cải thiện khả năng chống lan truyền sự ăn mòn 
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của màng sơn. Phụ gia nano clay không ảnh hưởng đến hiệu quả ức chế bề mặt cho thép của 

bột màu photphat. Tuy nhiên ở vùng không bị rạch, mẫu M3 mới bắt đầu xuất hiện một điểm 

gỉ, trong khi mẫu M2 xuất hiện số điểm gỉ nhiều hơn, với mức độ ăn mòn lớn hơn. Điều này 

có thể giải thích do vai trò của phụ gia nano làm tăng độ đặc chắc của màng sơn, do đó màng 

sơn có khả năng che chắn tốt hơn đối với các tác nhân ăn mòn thấm qua màng. Và từ đó thời 

gian bảo vệ của màng sơn chống lại sự ăn mòn được cải thiện. 

 
Hình 3. Các mẫu M1, M2 và M3 sau 960 giờ chạy mù muối 

4. Kết luận 

Với việc sử dụng kết hợp 2 loại bột màu ức chế vô cơ và hữu cơ ở hàm lượng thích 

hợp, hệ sơn có tính chất vật lý và cơ lý đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN 8789:2011, 

đồng thời hệ sơn cũng có khả năng chống ăn mòn cao cho các kết cấu thép.  

Khi sử dụng phụ gia phân tán, hệ sơn không chỉ giảm được thời gian nghiền, nâng cao độ 

mịn và sự ổn định phân tán, mà còn giảm độ nhớt của hệ sơn tạo thuận lợi cho quá trình thi công. 

Kết quả thử nghiệm mù muối đối với các hệ sơn cho thấy:  

- Việc sử dụng kết hợp bột màu ức chế photphat biến tính với chất ức chế photphat 

hữu cơ đã cải thiện khả năng chống ăn mòn của hệ sơn so với loại bột màu kẽm photphat 

thông thường đang được sử dung rộng rãi hiện nay. Đây là một hướng quan trọng nhằm làm 

tăng thời gian bảo vệ của màng sơn; 

- Phụ gia nano clay không làm tăng khả năng ức chế của hệ sơn đối với bề mặt thép, 

nhưng làm tăng độ đặc chắc của màng sơn. Do đó phụ gia nano clay góp phần làm tăng khả năng 

cản trở các tác nhân ăn mòn thấm qua màng sơn và làm tăng khả năng bảo vệ cho màng sơn; 

- Màng sơn nghiên cứu sau 960 giờ thử nghiệm mù muối vẫn có khả năng bảo vệ cao, 

đạt và vượt yêu cầu quy định đối với sơn tuổi thọ cao tại TCVN 8789: 2011 (> 720 giờ thử 

nghiệm mù muối). 
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Tóm tắt 

Thuộc tính của nhiên liệu (với 2 thông số quan trọng là độ nhớt và tỷ trọng) có ảnh 

hưởng lớn đến quá trình phân rã tia phun, quá trình tạo hỗn hợp - cháy trong động cơ diesel. 

Việc nghiên cứu thực nghiệm để đánh giá lượng hóa tác động của thuộc tính nhiên liệu đến 

quá trình hình thành và phát triển của tia phun trong buồng cháy gặp nhiều khó khăn. Bài 

báo trình bày kết quả xây dựng mô hình mô phỏng, khảo sát ảnh hưởng của tỷ trọng (=820 

÷ 860 kg/m3) và độ nhớt động học (=2,0 ÷ 4,5 mm2/s) của nhiên liệu đến quá trình hình 

thành và phát triển của tia phun trong buồng cháy động cơ diesel B2 trên cơ sở ứng dụng 

phần mềm mô phỏng chuyên dụng Diesel-RK. 

Từ khóa: Tỷ trọng, độ nhớt, quá trình phát triển tia phun, động cơ B2, phần mềm 

Diesel-RK. 

Abstract 

Properties of fuel (with 2 important parameters are the viscosity and density) have a 

great influence on the process of breakup diesel spray, the process of creating mixed-

combustion in diesel engines. The empirical research to measure the impact of fuel properties 

about the process of formation and development of fuel spray encountered difficulties. This 

paper presents the results of building the simulations model, investigated the effect of density 

(=820 ÷ 860 kg/m3) and kinematic viscosity (=2.0 ÷ 4.5 mm2/s) to the formation and 

development of fuel spray in combustion chamber of B2 diesel engine using dedicated 

simulation software Diesel-RK. 

Keywords: Kinematic viscosity, density, development of diesel spray, B2 diesel engine, 

Diesel-RK software. 

 

1. Đặt vấn đề 

Các thuộc tính của nhiên liệu diesel có ảnh hưởng lớn đến quá trình tạo hỗn hợp và 

cháy trong động cơ. Các thuộc tính vật lý của nhiên liệu diesel có tác động trực tiếp đến quy 

luật cung cấp nhiên liệu (QLCCNL) và quá trình hình thành, phát triển của tia phun là tỷ 

trọng, độ nhớt và sức căng mặt ngoài của hạt nhiên liệu,... Với động cơ sử dụng hệ thống cung 

cấp nhiên liệu diesel kiểu cơ khí, nhiên liệu được điều chỉnh theo một thể tích nhất định để 

cung cấp vào buồng cháy động cơ. Do đó, tỷ trọng của nhiên liệu sẽ quyết định khối lượng 

nhiên liệu cung cấp cho 1 chu trình công tác (CTCT) và năng lượng sản sinh trong quá trình 

cháy [1], [4]. 

Độ nhớt của nhiên liệu diesel có tác động trực tiếp đến sự vận hành của động cơ. Nếu 

nhiên liệu có độ nhớt quá lớn sẽ làm tăng tổn thất bơm trong bơm cao áp và vòi phun, dẫn đến 

làm giảm áp suất phun, ảnh hưởng đến quá trình tạo hỗn hợp và cháy trong động cơ. Ngược 

lại, khi độ nhớt quá thấp có thể làm bơm cao áp bị kẹt, tăng lượng rò lọt nhiên liệu [1], [2]. 
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Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của độ nhớt, tỷ trọng đến quá trình 

hình thành và phát triển của tia phun trong buồng cháy động cơ diesel B2 bằng phần mềm 

chuyên dụng Diesel-RK. Kết quả nghiên cứu là thông số đầu vào cho việc tính toán CTCT, 

nghiên cứu sâu hơn về quá trình hình thành và phát triển tia phun trong buồng cháy. 

2. Nội dung nghiên cứu 

2.1. Mục đích nghiên cứu 

Nghiên cứu, khảo sát ảnh hưởng của độ nhớt, tỷ trọng nhiên liệu đến quá trình hình 

thành và phát triển của tia phun trong buồng cháy động cơ diesel bằng phần mềm mô phỏng 

chuyên dụng. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Sử dụng các phần mềm mô phỏng chuyên dùng để nghiên cứu, khảo sát quá trình hình 

thành và phát triển của tia phun trong buồng cháy động cơ diesel. Cụ thể: 

Sử dụng mô hình đã được các tác giả xây dựng trong phần mềm mô phỏng chuyên 

dụng Inject32 [3, 5, 11] để tính toán, xác định QLCCNL của đối tượng nghiên cứu - Sử dụng 

kết quả tính toán mô phỏng có được từ Inject32 kết hợp với phần mềm mô phỏng chuyên dụng 

Diesel-RK để nghiên cứu, khảo sát quá trình hình thành và phát triển của tia phun trong buồng 

cháy động cơ diesel B2 [3, 6]. 

Sơ đồ khối các bước công việc để  nghiên cứu, khảo sát quá trình hình thành và phát 

triển của tia phun được trình bày như trên hình 1. 

 

 
Hình 1. Các bước nghiên cứu, khảo sát quá trình hình thành và phát triển của tia phun  

 

2.3. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu là động cơ diesel B2, là động cơ 4 kỳ không tăng áp, buồng 

cháy thống nhất, 12 xy lanh, bố trí chữ V, phun nhiên liệu trực tiếp, tỷ số nén là 15, làm mát 

bằng nước. Động cơ diesel B2 có công suất định mức là 382 [kW] tại tốc độ quay n = 2000 

[vg/ph]; mô men xoắn lớn nhất theo thiết kế là 2158 [N.m] tại số vòng quay trục khuỷu n = 

1200 [vg/ph]. Hệ thống cung cấp nhiên liệu của động cơ B2 kiểu cơ khí sử dụng bơm cao áp 

vạn năng kiểu dãy, vòi phun kín, 7 lỗ, góc phun sớm 320 trước điểm chết trên; áp suất bắt đầu 

nâng kim phun 20 [MPa], [10]. Tại Việt Nam, do họ động cơ B2 có công suất lớn, độ bền cao, 

kết cấu khá gọn nhẹ nên được sử dụng nhiều trên các phương tiện chuyên chở tại các mỏ khai 

thác khoáng sản, trên phương tiện vận tải thủy, trên các dàn khoan dầu khí và một số phương 

tiện cơ giới quân sự. 

2.4. Xây dựng mô hình mô phỏng chu trình công tác của động cơ B2 trong Diesel-RK 

Các bước thực hiện và sơ đồ khối xây dựng mô hình mô phỏng CTCT của động cơ 

diesel B2 trong phần mềm diesel-RK được thể hiện như trên hình 2. Dữ liệu đầu vào dùng cho 

mô hình được xác định dựa vào các nguồn như: tập bản vẽ chế tạo, tài liệu kỹ thuật của động 

Xây dựng Mô hình mô phỏng HTPNL 

của động cơ B2 trong Inject32 

QLCCNL ứng với  

các chế độ khảo sát 

Xây dựng Mô hình CTCT của động 

cơ B2 trong Diesel-RK 

Khảo sát quá trình hình thành và phát 

triển của tia phun  

ứng với các chế độ khảo sát 
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cơ B2 [10]; xác định các kích thước, thông số trực tiếp trên động cơ thực tế hoặc thông qua 

các tính toán trung gian; lựa chọn theo khuyến nghị của phần mềm diesel-RK [12]. Sau khi 

xây dựng, mô hình mô phỏng CTCT của động cơ diesel B2 đã được đánh giá, hiệu chỉnh dựa 

theo thông số thiết kế và dữ liệu đo thực nghiệm ứng với các chế độ tải và tốc độ khác nhau 

[3], [5], [6], [10]. 

 

Hình 2. Sơ đồ khối mô hình mô phỏng CTCT 

của động cơ B2 trong Diesel-RK, [12] 

Inlet - thuộc tính của dòng khí nạp; Exhaust - thuộc 

tính của dòng khí thải; Inlet Valves, Exhaust Valves 

- thông số đặc trưng cho quá trình trao đổi khí; 

Fuel Injection System and Combustion Chamber - 

thông số về QLCCNL và buồng cháy; Cylinders and 

pistons - thông số của cơ cấu khuỷu trục thanh 

truyền; Fuel - thông số về nhiên liệu; Operating 

Mode - thông số về chế độ tính toán mô phỏng. 

 

2.5. Chế độ vận hành, phạm vi khảo sát 

Quá trình hình thành và phát triển của tia phun được khảo sát ở chế độ toàn tải (100% 

hành trình của thanh răng bơm cao áp) và tốc độ định mức (n = 2.000 vg/ph). 

Giá trị của tỷ trọng, độ nhớt khảo sát được lấy theo khoảng giá trị cho phép của QCVN 

01:2009/BKHCN [7] và TCVN 5689:2005 [8] và được trình bày chi tiết trong bảng 1. 
 

Bảng 1. Giá trị tỷ trọng và độ nhớt được lựa chọn để khảo sát 

Độ nhớt động học ở 40oC, mm2/s 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 

Khối lượng riêng ở 15oC, kg/m3 

820 820 820 820 820 820 

830 830 830 830 830 830 

840 840 840 840 840 840 

850 850 850 850 850 850 

860 860 860 860 860 860 

 

3. Kết quả và thảo luận 

3.1. Ảnh hưởng của tỷ trọng, độ nhớt đến quy luật cung cấp nhiên liệu 

Kết quả tính toán tốc độ phun và lượng nhiên liệu cấp cho một chu trình (theo GQTK) 

ở các tỷ trọng và độ nhớt khác nhau được thể hiện như trên các hình 3 và hình 4, thấy rằng: 

- Ở cùng một giá trị tỷ trọng, khi độ nhớt của nhiên liệu thay đổi thì QLCCNL không 

có sự thay đổi nhiều. Diễn biến tốc độ phun và lượng nhiên liệu cung cấp cho một chu trình 

gần như không có sự khác nhau ở các giá trị độ nhớt khảo sát. Kết quả này phản ánh sự thay 

đổi mức rò lọt của nhiên liệu theo độ nhớt là không đáng kể; 

- Ở cùng một giá trị của độ nhớt, lượng nhiên liệu cung cấp cho một chu trình có xu 

hướng tăng khi tăng tỷ trọng của nhiên liệu. Kết quả này là hoàn toàn phù hợp với đối tượng 

nghiên cứu là động cơ sử dụng HTCCNL kiểu cơ khí, điều chỉnh lượng cấp theo thể tích. 
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   a)            b) 

Hình 3. Diễn biến tốc độ phun q (a) và lượng nhiên liệu cho một chu trình gct (b) khi nhiên liệu  

có tỷ trọng 850 kg/m3 theo các độ nhớt khác nhau 

    
   a)           b) 

Hình 4. Diễn biến tốc độ phun q (a) và lượng nhiên liệu cấp cho  một chu trình gct (b) khi nhiên liệu 

có độ nhớt 3,5 mm2/s theo các tỷ trọng khác nhau 

3.2. Ảnh hưởng của tỷ trọng, độ nhớt đến quá trình hình thành và phát triển tia phun 

Để đánh giá, khảo sát quá trình hình thành và phát triển của một tia phun (từ một lỗ 

của vòi phun) thể hiện thông qua lượng hóa sự thay đổi của phân bố lượng nhiên liệu tại các 

vùng của tia phun. Các vùng của một tia phun gồm: phần nhiên liệu trong vùng loãng ngoài 

vỏ tia phun và trong vùng loãng ngoài dòng sát vách, S_Dilute [% Khối lượng]; phần nhiên 

liệu trong lõi của tia phun, S_SprCore [% Khối lượng]; phần nhiên liệu phía trước lõi của tia 

phun, S_Front [% Khối lượng]; phần nhiên liệu của tia phun sát thành buồng cháy, 

S_CoreNWF [% Khối lượng]; phần nhiên liệu vùng ngoài lõi sát thành buồng cháy, 

S_CrosNWF [% Khối lượng]; phần nhiên liệu của tia phun bắn lên nắp máy, S_Head [% 

Khối lượng]; phần nhiên liệu của tia phun trên bề mặt thành xy lanh, S_Liner [% Khối lượng] 

và các thông số hình học của tia phun như chiều dài tia phun, Spray_tip [mm]; góc côn của 

tia phun, Spray_ang [độ]. Một tia phun khi phun vào buồng cháy được chia thành 7 vùng với 

giới hạn của các vùng được thể hiện như trên hình 5. 

3.2.1. Kết quả khảo sát theo tỷ trọng của nhiên liệu 

Kết quả khảo sát sự thay đổi của các thông số đánh giá sự hình thành và phát triển của 

tia phun theo tỷ trọng ở từng giá trị độ nhớt khác nhau được tính toán, xác định trong toàn dải 

khảo sát. Tuy nhiên, trong khuôn khổ của bài báo, nhóm tác giả chỉ trình bày diễn biến các 

thông số đặc trưng của tia phun khi nhiên liệu có độ nhớt 4,5 [mm2/s] khi thay đổi tỷ trọng, 

như trên hình 6: 
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- Ở cùng một giá trị của độ nhớt, các thông số có sự thay đổi không nhiều khi thay đổi 

tỷ trọng. Khi tỷ trọng của nhiên liệu tăng, động năng của chùm tia phun cũng tăng theo, do đó 

phần nhiên liệu trong các vùng lõi và phía trước của tia phun (S_SprCore; S_Front; 

S_CoreNWF) có xu hướng tăng; 

- Khi dòng tia phun có động năng lớn sẽ gia tăng khả năng xuyên sâu vào khối khí nén 

trong buồng cháy. Do vậy, chiều dài của tia phun (Spray_tip) và phần nhiên liệu bắn trên nắp 

máy, thành xy lanh (S_Head; S_Liner) sẽ tăng khi tăng tỷ trọng của nhiên liệu. 

 

 

Hình 5. Sơ đồ các vùng của một tia phun [9] 

1-lớp vỏ của chùm tia;  

2-lõi đậm đặc của chùm tia;  

3-mặt trước đậm đặc của chùm tia;  

4- lõi hình côn hướng trục của chùm tia gần 

thành buồng cháy;  

5- lõi dòng nhiên liệu gần thành buồng cháy; 

6- mặt trước của dòng nhiên liệu gần thành 

buồng cháy;  

7- lớp vỏ dòng nhiên liệu gần thành buồng 

cháy; I-nắp máy; II-xy lanh; III- đỉnh pít tông. 

 

3.2.2. Kết quả khảo sát theo độ nhớt của nhiên liệu 

Kết quả khảo sát sự thay đổi của các thông số đánh giá sự hình thành và phát triển của 

tia phun theo độ nhớt  ở từng giá trị tỷ trọng khác nhau được tính toán, xác định trong toàn dải 

khảo sát. Tuy nhiên, trong khuôn khổ của bài báo, nhóm tác giả chỉ trình bày diễn biến các 

thông số đặc trưng của tia phun khi nhiên liệu có tỷ trọng 860 [kg/m3] theo các độ nhớt khác 

nhau, như trên hình 7: 

- Tại cùng một giá trị tỷ trọng, khi độ nhớt của nhiên liệu tăng thì phần nhiên liệu 

trong các vùng có xu hướng gia tăng nhanh hơn và thời điểm đạt giá trị cực đại là sớm hơn; 

- Tại cùng một giá trị tỷ trọng, khi độ nhớt của nhiên liệu tăng thì phần nhiên liệu ở 

vùng bên ngoài tia phun (S_Dilute; S_CrosNWF) và phía trước tia phun (S_Front) có xu 

hướng giảm. Trong khi đó, phần nhiên liệu trong lõi tia phun (S_SprCore) và phần nhiên liệu 

vùng ngoài lõi sát thành buồng cháy (S_CrosNWF) lại có xu hướng tăng khi độ nhớt của 

nhiên liệu tăng. Điều này là do khi nhiên liệu có độ nhớt (sức căng mặt ngoài) lớn sẽ làm 

giảm khả năng phân rã của dòng tia và gia tăng mật độ nhiên liệu tại các vùng lõi của tia 

phun; 

- Khi gia tăng độ nhớt của nhiên liệu, các hạt nhiên liệu khó có khả năng tách ra khỏi 

dòng tia. Do vậy, tia phun có chiều dài (Spray_tip) lớn hơn, trong khi góc côn tia phun 

(Spray_ang) có xu hướng giảm. Đây cũng là nguyên nhân làm phần nhiên liệu bám trên nắp 

xy lanh (S_Head); phần nhiên liệu bám trên bề mặt gương xy lanh (S_Liner) tăng lên khi gia 

tăng độ nhớt của nhiên liệu. 
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Hình 6. Diễn biến các thông số đặc trưng của tia phun khi nhiên liệu có độ nhớt 4,5 mm2/s theo các tỷ trọng khác nhau 
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Hình 7. Diễn biến các thông số đặc trưng của tia phun khi nhiên liệu có tỷ trọng 860 kg/m3 theo các độ nhớt khác nhau 
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4. Kết luận và hướng phát triển 

Tia phun có xu hướng đậm đặc hơn ở vùng lõi và phía trước khi tăng tỷ trọng của nhiên 

liệu. Chiều dài của tia phun cũng có xu hướng tăng theo tỷ trọng, do đó làm gia tăng lượng 

nhiên liệu bắn lên trên nắp máy và thành xy lanh. 

Khi độ nhớt của nhiên liệu tăng thì phần nhiên liệu ở vùng bên ngoài và phía trước của 

tia phun có xu hướng giảm. Trong khi đó, phần nhiên liệu trong lõi tia phun và phần nhiên 

liệu vùng ngoài lõi sát thành buồng cháy lại có xu hướng tăng khi độ nhớt của nhiên liệu tăng. 

Do tia phun đậm đặc hơn, chiều dài lớn hơn nên lượng nhiên liệu bám lên trên nắp máy và 

thành xy lanh cũng tăng khi độ nhớt của nhiên liệu tăng. 

Với mô hình đã xây dựng, có thể phát triển để khảo sát, đánh giá tác động của sự thay đổi 

tỷ lệ phân bố nhiên liệu trong các vùng cũng như sự thay đổi các thông số hình học của tia 

phun,... đến quá trình tạo hỗn hợp, cháy và hình thành các chất ô nhiễm của động cơ diesel 

B2; Khảo sát, đánh giá tác động của các thuộc tính khác của nhiên liệu cũng như mối liên hệ 

giữa các thuộc tính đó đến quá trình hình thành và phát triển của tia phun; đánh giá tác động 

của loại nhiên liệu sử dụng đến các thông số công tác của động cơ diesel B2. 

 

Tài liệu tham khảo 

[1]. Hà Quang Minh. Lý thuyết động cơ. NXB Quân đội Nhân dân. Hà Nội. 2002. 

[2]. Nguyễn Hoàng Vũ. Nhiên liệu dùng cho động cơ đốt trong. Giáo trình Cao học. NXB 

Quân đội Nhân dân. Hà Nội,2010. 

[3]. Nguyễn Hoàng Vũ. Báo cáo tổng kết Đề tài NCKH&PTCN cấp Quốc gia “Nghiên cứu 

sử dụng nhiên liệu diesel sinh học B10, B20 cho phương tiện cơ giới quân sự”. Mã số: 

ĐT.06.12/NLSH, 2012-2013 (thuộc Đề án Phát triển nhiên liệu sinh học đến năm 

2015, tầm nhìn đến năm 2025). 

[4]. Nguyễn Hoàng Vũ. Nghiên cứu ảnh hưởng một số thông số điều chỉnh của quy luật 

cung cấp nhiên liệu đến các chỉ tiêu kinh tế năng lượng và mức độ độc hại khí thải 

động cơ diesel. Luận án TSKT. Học viện KTQS. Hà Nội. 2005. 

[5]. Nguyễn Công Lý, Phan Đắc Yến, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Hoàng Vũ. Tính toán 

mô phỏng hệ thống phun nhiên liệu của động cơ diesel B2 bằng phần mềm Inject32. 

Tạp chí Khoa học & Kỹ thuật, Học viện KTQS, số 148. tháng 06/2012. 

[6]. Nguyễn Công Lý, Phan Đắc Yến, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Hoàng Vũ. Mô hình 

hóa chu trình công tác của động cơ diesel phun nhiên liệu trực tiếp bằng phần mềm 

chuyên dụng Diesel-RK. Tạp chí Khoa học & Kỹ thuật. Học viện KTQS, số 140. 

04/2011. 

[7]. QCVN 1:2009/BKHCN. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về xăng, nhiên liệu diesel và 

nhiên liệu sinh học. 

[8]. TCVN 5689:2005. Nhiên liệu điêzen (DO) - Yêu cầu Kỹ thuật. 

[9]. A.S. Kuleshov. Use of Multi-Zone DI Diesel Spray Combustion Model for Simulation 

and Optimization of Performance and Emissions of Engines with Multiple Injection. 

SAE Paper No 2006-01-1385. 2006. 

[10]. Министрество обороны СССР. Танковые двигатели В2 и В6. Москва, 

Техническое описание. 1975. 

[11]. http://energy.bmstu.ru/e02/inject/i00rus.htm. 

[12]. http://www.diesel-rk.bmstu.ru. 

 

 

 



THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY 2016 

 

 

HỘI NGHỊ QUỐC TẾ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI 2016                                       136 
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Tóm tắt 

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu, xây dựng phần mềm mô phỏng dao động trên 

các gối đỡ động của máy máy cân bằng động (MCBĐ) do các lực mất cân bằng sinh ra khi rô 

to mất cân bằng đặt trên MCBĐ nằm ngang. Các tác giả xây dựng mô hình toán: lực cưỡng 

bức do rô to mất cân bằng; dao động các gối động và triển khai lập trình Code cho mô phỏng 

viết các thiết bị ảo (VI, mô phỏng). Mô hình toán cơ hệ MCBĐ IRD Balancing B20 của hãng 

IRD (USA) là mô hình viết cho hệ động lực hai bậc tự do. Áp dụng phương pháp số phức, cân 

bằng điều hòa và xây dựng thuật toán giải hệ phương trình vi phân bậc hai tuyến tính, hai 

bậc tự do viết cho cơ hệ dao động của MCBĐ. Mô phỏng dao động các gối đỡ của MCBĐ 

thực hiện trên phần mềm LabView của National Instruments (USA) và kết hợp lập trình m.file 

trong MATLAB. 

Từ khóa: Dao động, mô phỏng dao động trên máy cân bằng động. 

Abstract 

The paper presents the studied results of the vibrations simulating on the dynamic 

pillows of dynamic balancing machine (DBM) under the centrifugal forces of the unbalanced 

rotor, placed horizontally on the DBM’s bearings. The authors create mathematical models: 

excitted forces of the unbalanced rotor; of the pillow’s vibrations and realize programming 

code for the Virtual Instruments (VI in LabView, simulation software). The mathematic model 

of the DBM is made by the system of two ordinary second degree-differential equation with 

the two freedom degree. The methods and algorithms to solve the system of the ordinary 

differential equations are based on the complex harmonic balance. The simulation software 

of the vibration is made in the LabView of National Instruments (USA) and together with 

programming in m.file of MATLAB.  

Keywords: Vibrations, Vibro-Simulation on dynamic balancing machine. 

 

1. Đặt vấn đề về mô phỏng dao động MCBD 
Dao động được đề cập ngày một rộng rãi trong các tài liệu chuyên ngành máy tàu 

biển, song để hiểu được bản chất vật lý và các tính chất phức tạp của chúng cần thiết phải có 

kiến thức nhất định về toán học, cơ học, xử lý tín hiệu. Nhằm tiếp cận dễ dàng hơn với dao 

động, nhiều hãng phần mềm trên thế giới đã cố gắng đưa ra các sản phẩm mô phỏng dao động 

cho đào tạo và huấn luyện chuyên gia dao động trên các hệ thống mô phỏng. Các phần mềm 

mô phỏng dao động thường rất đắt và đều nhập từ nước ngoài. Liên quan đến máy rô to tàu 

thủy (các bơm, quạt, máy lọc, tua bin, máy nén, trục chân vịt, máy phát điện,…) dao động và 

mất cân bằng động luôn đồng hành và cần được đánh giá, kiểm soát. Khi bảo dưỡng sửa 

chữa, các rô to cần được cân bằng động trên xưởng (Shop Balancing, đặt trên máy cân bằng 

động) để loại bỏ lượng mất cân bằng dư khi chúng vượt qua ngưỡng cho phép. Sản phẩm 

phần mềm mô phỏng dao động rô to đặt trên các gối đỡ MCBĐ mà bài báo trình bày sẽ góp 

phần đáp ứng được mục tiêu xây dựng phần mềm mô phỏng dao động trên các máy rô to 

cũng như cân bằng động rô to đặt nằm ngang trên máy cân bằng động. 
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Đối tượng nghiên cứu là dao động MCBĐ khi rô to bị mất cân bằng đặt nằm ngang 

trên đó. Mục tiêu cụ thể mà bài báo đặt ra là xây dựng mô hình toán, triển khai lập trình mô 

đun mô phỏng dao động trên máy cân bằng động. Ví dụ triển khai được thực hiện trên máy 

cân bằng động IRD Balancing B20 có tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Mô phỏng lập 

trình trên LabView của hãng National Instruments (USA).   

2. Mô phỏng dao động tại các gối đỡ MCBD 

2.1. Mô phỏng lực mất cân của rô to 

Rô to tàu thủy bất kỳ đặt đứng hoặc ngang trên các gối đỡ của MCBĐ. Khi cân bằng 

động tại xưởng các rô 

to được tháo rời, đặt 

trên MCBĐ, phụ thuộc 

vào cấu tạo và phạm 

vi sử dụng của 

MCBĐ, rô to có thể 

được đặt nằm ngang 

hoặc đặt đứng, tuy 

nhiên số lượng MCBĐ 

dùng cho rô to đặt 

đứng rất ít, và thường 

dùng cân bằng các 

thiết bị nhỏ. Đối với rô 

to tàu thủy, rô to đặt 

nằm ngang trên 

MCBĐ là phương án 

thường gặp nhất. Do 

vậy chúng ta sẽ xây dựng mô hình toán và mô phỏng dao động MCBĐ khi rô to đặt nằm 

ngang trên hai gối đỡ của 

máy. Phụ thuộc vào phương 

pháp cân bằng động trên một 

hoặc hai mặt phẳng cũng như 

đặc thù của từng loại rô to để 

đặt chúng trên hai gối đỡ 

MCBĐ. Chúng ta có 9 trường 

hợp cấu hình đặt ro to như 

trên hình 1 [1, 2].  

Trên hình 1 là các 

trường hợp thường gặp khi đặt 

rô to (tháo rời) trên máy cân bằng động nằm ngang, và đó cũng là phương án lắp đặt một số tổ 

hợp máy rô to trong máy tổng thể.         

Khi xét đến trường hợp mất cân bằng tập trung vào một mặt phẳng (cũng như trường 

hợp cân bằng trên một mặt phẳng), mất cân bằng tại mặt phẳng này sẽ tác động lực tới gối đỡ 

trái và phải theo các lực quy đổi (hình 2). Trong trường hợp phức tạp hơn, mất cân bằng tại 

hai mặt phẳng song song (cân bằng trên hai mặt phẳng song song) lực mất cân bằng quy đổi 

về từng gối trái (phải) chính là tổng hai lực quy đổi trong từng trường hợp độc lập (hình 2).  

Ví dụ trường hợp đơn giản nhất (hình 2) có mô hình tính các lực quy đổi: 

                              {
�⃗�𝐴 =

�⃗�.𝐿2

𝐿
= 𝑘𝐴1. �⃗�(𝐼); 𝑘𝐴1 =  

𝐿2

𝐿

�⃗�𝐵 =
�⃗�.𝐿1

𝐿
= 𝑘𝐵1. �⃗�(𝐼); 𝑘𝐵1 =  

𝐿1

𝐿

 (1) 

 
Hình 1. Lựa chọn phương án đặt rô to trên gối đỡ 

 
Hình 2. Lực mất cân bằng quy đổi về các gối đỡ 
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  Trường hợp đặt rô to theo phương án hai mặt phẳng, (hình 2-b), các lực quy đổi sẽ 

được tính: 

                              {
�⃗�𝐴 = 𝑘𝐴1. �⃗�(𝐼) + 𝑘𝐴2�⃗�(𝐼𝐼); 

�⃗�𝐵 = 𝑘𝐵1. �⃗�(𝐼) + 𝑘𝐵2. �⃗�(𝐼𝐼)
 (2) 

Trong đó:                  𝑘𝐴1 =  
𝐿21

𝐿
; 𝑘𝐴2 =  

𝐿22

𝐿
; 𝑘𝐵1 =  

𝐿11

𝐿
; 𝑘𝐵2 =  

𝐿12

𝐿
 

Trên hình 3 đưa ra giao diện của lập trình mô phỏng tính lực mất cân bằng quy đổi. 

Việc cài đặt (lựa chọn) phương án đặt rô to thực hiện theo nút chọn “METHOD”, khi đưa 

chuột vào nút này và chọn phương án phù hợp cho chế độ mô phỏng đặt ra.  

Ở tại một mặt phẳng có lượng mất cân bằng dm (gams), đặt lệch tâm so với trục tâm 

quay khoảng cách r. Trong cân bằng, ta gọi đại lượng U = dm.r (g.mm) là lượng mất cân bằng 

dư. Lực ly tâm do mất cân bằng dư sinh ra được xác định theo tốc độ quay của trục , Pc = 

k.U2 (N), k = 10-6 là hệ số chuyển đổi về đơn vị N = kg.m/s2. 

Ngoài độ lớn mất cân bằng dư đã biết, ta cần biết vị trí pha (góc) đặt lượng mất cân 

bằng này so với một vị trí đánh dấu ban đầu nào đó. Trong nhiều trường hợp ta dùng thêm tín 

hiệu đo pha để đánh dấu sự phối hợp về góc của các lực mất cân bằng. Như vậy, nếu trong 

mặt phẳng (I) có véc tơ mất cân bằng: �⃗⃗⃗�𝑢𝑏
(𝐼)

= (|𝑈1|, 𝜃1) = (𝐴1, 𝜃1)  sẽ sinh ra lực mất cân 

bằng quy đổi tại các gối đỡ động, độ lớn của véc tơ lực được xác định theo công thức (1), còn 

pha bằng pha 𝜃 của nguồn sinh ra. 

Công thức (2) tính giải tích bằng phương pháp số phức hoặc phương pháp hình chiếu 

lên các trục x và y. Trong lập trình mô phỏng, các tác giả sử dụng phương pháp hình chiếu 

trên trục x và y. 

Đặt |�⃗�(𝐼)| = 𝐴1; |�⃗�(𝐼𝐼)| = 𝐴2 ta có: 

�⃗�(𝐼) = 𝑃𝑥
(𝐼)

. 𝑖+ 𝑃𝑦
(𝐼)

. 𝑗 ; 𝑃𝑥
(𝐼)

=𝐴1𝑐𝑜𝑠𝜃1;𝑃𝑦
(𝐼)

=𝐴1𝑠𝑖𝑛𝜃1; 

�⃗�(𝐼𝐼) = 𝑃𝑥
(𝐼𝐼)

. 𝑖+ 𝑃𝑦
(𝐼𝐼)

. 𝑗 ; 𝑃𝑥
(𝐼𝐼)

=𝐴2𝑐𝑜𝑠𝜃2;𝑃𝑦
(𝐼𝐼)

= 𝐴2𝑠𝑖𝑛𝜃2; 

Từ đó:                                 �⃗�𝐴 = 𝑃𝐴.𝑥. 𝑖+ 𝑃𝐴.𝑦. 𝑗 và �⃗�𝐵 = 𝑃𝐵.𝑥. 𝑖+ 𝑃𝐵.𝑦. 𝑗 (3)  

                                     �⃗�𝐴 = (𝑃𝐴.𝑥, 𝑃𝐴.𝑦 ) = (𝑃𝐴, 𝜃𝐴 ) ; �⃗�𝐵 = (𝑃𝐵.𝑥, 𝑃𝐵.𝑦 ) = (𝑃𝐴, 𝜃𝐴 ) 

Xét cho trục Ox: 

                              {
𝑃𝐴.𝑥 = 𝑘𝐴1. 𝑃𝑥

(𝐼)
+ 𝑘𝐴2𝑃𝑥

(𝐼𝐼)
; 

𝑃𝐵.𝑥 = 𝑘𝐵1. 𝑃𝑥
(𝐼)

+ 𝑘𝐵2. 𝑃𝑥
(𝐼𝐼)

 (4) 

 
Hình 3. Mô phỏng lực quy đổi theo phương án đặt rô to trên gối đỡ 
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Tương tự cho trục Oy: 

                              {
𝑃𝐴.𝑦 = 𝑘𝐴1. 𝑃𝑦

(𝐼)
+ 𝑘𝐴2𝑃𝑦

(𝐼𝐼)
; 

𝑃𝐵.𝑦 = 𝑘𝐵1. 𝑃𝑦
(𝐼)

+ 𝑘𝐵2. 𝑃𝑦
(𝐼𝐼)

   

 

Trong công thức (4) chỉ số x hoặc y thể hiện đại lượng được xét trên trục x hoặc trục y. 

Biên độ và pha của véc tơ nghiệm lực quy đổi cho gối đỡ trái và phải (A và B) được 

xác định: 

 𝑃𝐴 =  √𝑃𝐴.𝑥
2 + 𝑃𝐴.𝑦

2; 𝜃𝐴 = 𝑎𝑡𝑎𝑛
𝑃𝐴.𝑦

𝑃𝐴.𝑥
 ;  

𝑃𝐵 =  √𝑃𝐵.𝑥
2 + 𝑃𝐵.𝑦

2; 𝜃𝐵 = 𝑎𝑡𝑎𝑛
𝑃𝐵.𝑦

𝑃𝐵.𝑥
 ;  (5) 

Ví dụ 1. Để kiểm tra độ tin cậy của mô phỏng trên LabView các tác giả đã đưa một 

loạt các dữ liệu đầu vào khác nhau theo một cấu hình bất kỳ trong 9 cấu hình đã nêu trên hình 

1, so sánh kết quả thu được qua lập trình trong m.file (MatLab) với kết quả thể hiện trên giao 

diện của mô phỏng (sub-VI, sub Virtual Instrument, phần mềm con) trong LabView. Với 

cùng một tập dữ liệu đầu vào theo cấu hình tương ứng, các kết quả nhận được từ hai phương 

pháp hoàn toàn trùng nhau. Điều đó chứng tỏ sub-VI xây dựng hoàn toàn tin cậy và có độ 

chính xác để triển khai xây dựng VI chung. Trên hình 3 thể hiện  kết quả chạy sub-VI thiết 

lập cấu hình rô to và xác định lực mất cân bằng trên hai gối động, với cấu hình - phương án 1 

và các gối động được xác định A = 200 (mm); B = 500 (mm) và C = 800 (mm). Mất cân bằng 

có đầu vào tại mặt phẳng I: (dm(g), R(mm),  (degree, độ góc)) = (100,90,30), và tại mặt 

phẳng II: (dm(g), R(mm), (degree, độ góc)) = (80,100,45). 

Kết quả tính mô phỏng hiển thị trên giao diện của sub-VI:  

                           �⃗�𝐴 = (𝑃𝐴, 𝜃𝐴 ) = (238.82, 34.6) và �⃗�𝐵 = (𝑃𝐵, 𝜃𝐵  ) = (277.58, 40.36) 

với đơn vị của góc 𝜃𝐴và 𝜃𝐵 - độ góc, còn đơn vị của biên độ lực 𝑃𝐴, 𝑃𝐵 không chỉ ra 

trên giao diện (vì là chương trình con), được ngầm hiểu là N. Nếu muốn hiển thị kN sẽ nhân 

với hệ số tỉ lệ 1E-3.  

2.2. Mô phỏng dao động các gối đỡ của MCBĐ  

Trong mô hình động lực học của MCBĐ, hai gối đỡ trái và phải được mô hình hóa 

theo sơ đồ động lực học (hình 4) và mô hình toán 

theo hệ phương trình tại công thức (2) dưới đây. 

Trong các mô hình này, phần động của các gối 

bên trái (A) và bên phải (B) được mô hình hóa 

(MHH) thành khối lượng m1A, m1B, còn phần tĩnh 

của các gối động này tương ứng được MHH - 

m2A, m2B. Giữa các khối lượng đó liên kết đàn 

hồi với lò so có độ cứng C1A, C1B và hệ số cản 

d0A, d0B. Các khối lượng của gối động tham gia 

dao động theo phương ngang Ox và có trạng thái 

chuyển vị x1 và x2 (bỏ chỉ số A và B, ngầm hiểu 

luôn đồng nghĩa cho cả hai trường hợp gối trái và 

gối phải). Mô hình toán viết dưới dạng ma trận 

cho cơ hệ: 

   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, 

 
Hình 4. Mô hình động lực học MCBĐ 
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𝑀 = [
𝑚1 0
0 𝑚2

] ; 𝐶 = [
𝐶1 −𝐶1

−𝐶1 𝐶0 + 𝐶1
] ;  𝐷 = [

𝑑1 −𝑑1

−𝑑1 𝑑0 + 𝑑1
] ;  𝐹(𝑡) = [

𝑓1(𝑡)
0

] (7) 

 

     Trong công thức (7), lực  𝑓1(𝑡) là thành phần lực quy đổi tác động tại khối lượng m1. 

Dao động tự do được giải khi cho vế phải của (2) bằng không. Trong MatLab sử dụng 

hai lệnh poly và roots để tính hệ số của phương trình đặc trưng và nghiệm của đa thức liên 

quan đến dao động tự do [3]. Lập trình mô phỏng trong LabView được chuyển từ lập trình 

m.file (MatLab) qua toolkit: MathScript. Việc xây dựng mô đun mô phỏng rất thuận tiện và 

nhanh chóng. Trên hình 5 chúng tôi đưa ra kết quả lập trình trên LabView giao diện mô đun 

mô phỏng tính dao động tự do. 

Trên hình 5 thể hiện trực quan khi nhập các thông số động lực học của cơ hệ cho gối 

đỡ trái, chương trình tính sẽ đưa ra kết quả mô hình viết dưới dạng ma trận (6) cho dao động 

tự do và kết quả tính tần số tự do của cơ hệ nhánh gối đỡ trái. Do tính chất đối xứng, nếu 

chúng ta không muốn thay đổi số liệu đầu vào cho gối đỡ nhánh phải, chương trình chấp nhận 

dữ liệu đầu vào nhánh trái và nhánh phải giống nhau, kết quả dao động tư do được hiển thị 

cho hai nhánh như nhau. Trường hợp thay đổi dữ liệu đầu vào cho nhánh phải, ta nhập số liệu 

mới, chương trình tự nhận giá trị mới thay cho giá trị cũ trước đây. 

Ví dụ 2. Kiểm nghiệm độ tin cậy của mô hình và kết quả mô phỏng, triển khai đưa vào 

phần mềm MatLab (m.file) và sub-VI trong LabView với các tập dữ liệu đầu vào khác nhau. 

Các kết quả tính theo hai phần mềm trên hoàn toàn giống nhau. Ngoài ra, PGS.TSKH. Đỗ 

Đức Lưu đã lập trình mô phỏng trong m.file khi tính dao động xoắn tự do cho hệ động lực 

diesel tàu biển (mô hình gồm nhiều khối lượng rời rạc) và đã khẳng định độ tin cậy của mô 

đun tính dao động tự do cơ hệ, lập trình trong MatLab. Với các tập dữ liệu đầu vào giống 

nhau (theo các nguồn tài liệu đáng tin cậy cung cấp: GS. Minchev (Bulgaria) đưa ra hoặc theo 

các bảng tính dao động xoắn của các công ty khác có uy tín trên thế giới cung cấp đã được 

Đăng kiểm phê duyệt), các kết quả tính từ lập trình trong m.file hoàn toàn trùng với các kết 

quả tính mà các nguồn tài liệu tin cậy cung cấp [3]. Từ đó cho thấy cơ sở toán học và kết quả 

mô phỏng trong LabView có đủ độ tin cậy và triển khai ứng dụng cho xây dựng phần mềm 

chung tính dao động cơ hệ. 

  
Hình 5. Mô phỏng tính dao động tự do của cơ hệ 
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Kết quả kiểm nghiệm sub-VI tính dao động tự do được thể hiện trên hình 5. 

Dao động cưỡng bức của hệ (2) được các tác giả giải bằng phương pháp cân bằng điều 

hòa, dưới dạng số phức. Phương pháp hiệu quả và nhanh, được áp dụng cho cơ hệ tuyến tính, 

vì chúng ta sử dụng được nguyên lý xếp chồng. Để áp dụng phương pháp này, chúng ta biểu 

diễn các điều hòa thành phần của lực tác động F(t) về dạng số phức, sau đó giải nghiệm phức 

cho phương trình tách biệt ứng với điều hòa được xét.  

 Ví dụ điều hòa bậc nhất (đặc trưng cho lực mất cân bằng) có dạng: F1cos(t+) sẽ 

được chuyển sang dạng phức:  

F1 =𝑓1
+𝑒𝑗𝑡 + 𝑓1

−𝑒−𝑗𝑡
 , 𝑓1

+=
𝐹1

2
𝑒𝑥𝑝(𝑗𝜃); 𝑓1

−=
𝐹1

2
𝑒𝑥𝑝(−𝑗𝜃);     (8) 

Từ đó ta tìm nghiệm của (6) theo nghiệm của phương trình:  

            𝑀�̈� + 𝐶𝑋 + 𝐷�̇� = 𝐹+𝑒𝑗𝑡 + 𝐹−𝑒−𝑗𝑡
,   (9)  

Trong đó:                                             𝐹+ = [𝑓1
+ 0 ]T và 𝐹− = [𝑓1

− 0 ]T . 

Nghiệm véc tơ X có dạng: 𝑋 = 𝑋+𝑒𝑗𝑡 + 𝑋−𝑒−𝑗𝑡, ở đó các biên độ phức 𝑋+, 𝑋− 

được xác định theo cân bằng điều hòa (đồng nhất các hệ số tương ứng) của các phương trình 

độc lập.  

Với xây dựng mô hình giải theo từng điều hòa riêng biệt, chúng ta xét cho dao động 

cưỡng bức bậc k bất kỳ, ở đó: k= k.. Chương trình giải được xây dựng chung cho các điều 

hòa: 

              𝑀�̈� + 𝐶𝑋 + 𝐷�̇� = 𝐹𝑘
+𝑒𝑗𝑘𝑡 + 𝐹𝑘

−𝑒−𝑗𝑘𝑡    (10)  

Và nghiệm cũng được tìm dưới dạng: 

  𝑋𝑘 = 𝑋𝑘
+𝑒𝑗𝑘𝑡 + 𝑋𝑘

−𝑒−𝑗𝑘𝑡       (11) 

Đặt:  

 𝑇𝑘 = 𝐶 − 𝜔𝑘
2𝑀 + 𝑗𝜔𝑘𝐷;  𝑇𝑘

∗= 𝐶 − 𝜔𝑘
2𝑀 − 𝑗𝜔𝑘𝐷  

Xác định được nghiệm: 

𝑋𝑘
+ = [𝑇𝑘]−1𝐹𝑘

+;  𝑋𝑘
− = [𝑇𝑘

∗]−1𝐹𝑘
−    (12) 

Từ cơ sở toán học trên, các tác giả đã xây dựng mô phỏng trên LabView (VI - Virtual 

Instrument) tính dao động cưỡng bức của cơ hệ (hình 6) cho từng điều hòa riêng biệt. Để tìm 

nghiệm tổng, ta cộng các nghiệm thành phần theo nguyên lý xếp chồng. 

Trong VI tính dao động cưỡng bức, các tác giả xây dựng mô hình lực cưỡng bức tác 

động lên gối động là lực mất cân bằng, có bậc điều hòa 1, còn lực tác động lên gối tĩnh có thể 

bổ sung các điều hòa bậc cao, mô phỏng các nguồn lực cưỡng bức khác.VI mô phỏng này sẽ 

là mô đun con (SubVI) để xây dựng mô đun chung thực hiện nhiệm vụ tính dao động cưỡng 

bức cơ hệ. Lập trình code giải bài toán dao động cưỡng bức được triển khai trong MATLAB, 

dưới dạng m.file, sau đó các tác giả chuyển sang LabView qua toolkit: MathScript. 

Ví dụ 3. Kiểm nghiệm độ tin cậy của mô hình và kết quả mô phỏng trên Lab View so 

với lập trình trong m.file cho từng gối đỡ riêng biệt, cho từng điều hòa k riêng biệt. Kết quả 

đã khảo sát tính đúng đắn cho triển khai mô phỏng dưới dạng sub-VI. 

 Số liệu đầu vào được mô phỏng tương ứng với mô hình một nhánh gối đỡ của máy 

cân bằng động: m1 = 0.5 (kg); m2 = 100 (kg); C1 = 2.2E6 (N/m); C0 = 2E7 (N/m); d1 = 180 

(Ns/m); d0 = 50 (Ns/m). Lực mất cân bằng �⃗�𝐴 = (𝑃𝐴, 𝜃𝐴 ) = (100, 45). Hai điều hòa bậc cao 

(k2 =2 và k3=3) có giá trị tương ứng (10, 60) và (5, 30). Các đại lượng nhập vào để khảo sát 

tính quy luật của kết quả thu được. 
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Hình 6. VI tính dao động cưỡng bức cho từng gối đỡ của cơ hệ  

 

Kết quả tính qua lập trình mô phỏng của sub-VI tính dao động cưỡng bức chỉ ra đúng 

theo tính quy luật: biên độ dao động (trên giao diện, khi lập trình đơn vị đo là m) gối đỡ động 

2,65 mm trong khi đó biên độ dao động cho gối đỡ cứng 32,9 µm. Ngoài ra các pha dao động 

có lệch đi so với pha ban đầu vì cơ hệ có cản (mức độ cản nhỏ).  

Kết luận trên đúng theo quy luật để đặt đầu đo dao động vào phần gối động của các 

gối đỡ trên máy cân bằng động nhằm thu được lượng thông tin tốt cho cân bằng động. Ngược 

lại, nếu ta đặt đầu đo dao động vào phần gối cứng, độ lớn của biên độ dao động (do mất cân 

bằng) rất nhỏ và dẫn đến việc sử dụng thông tin sẽ không chính xác cao.   

3. Đặc điểm cấu trúc phần mềm mô phỏng dao động trên các gối đỡ của máy cân bằng 

động 

Mục tiêu xây dựng phần mềm mô phỏng dao động mang tính công nghiệp, thân thiện 

cho người dùng, giải quyết bài toán ứng dụng xung quanh vấn đề dao động và cân bằng động 

máy rô to. Các tác giả đã xây dựng các mô hình toán liên quan đến lực cưỡng bức do mất cân 

bằng cũng như các lực bổ sung có tần số là bội của tần số cơ bản. Trên cơ sở đó cần xây dựng 

mô đun mô phỏng lực cưỡng bức với chín trường hợp lựa chọn cấu hình đặt rô to. Bài toán 

dao động tự do cần xây dựng mô đun con để nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số hệ động 

lực đến tần số riêng, từ đó giải thích vùng hoạt động của máy cân bằng động. Mô đun dao 

động cưỡng bức tính nghiệm dao động cưỡng bức của các phần động và tĩnh gối đỡ (m1, m2). 

Kết quả tính dao động hiển thị trong miền tần số và miền thời gian thực. Với mục tiêu nghiên 

cứu dao động, cân bằng động cần hiển thị dao động của điều hòa cơ sở (điều hòa bậc một) 

của dao động được mô phỏng. 

Kết quả tính dao động cần được lưu trữ dưới dạng file dữ liệu để sau này có thể sử 

dụng, cần được in ấn dưới dạng báo cáo thử nghiệm qua máy in, file *.pdf hoặc một số dạng 

khác phù hợp.   

Giao diện (Front Panel, bản mặt) chính của phần mềm mô phỏng dao động với các 

chức năng tối thiểu đã trình bày trên được các tác giả thiết kế, lập trình trong LabView và 

hiện thị trên hình 7.    

Phần mềm mô phỏng dao động được xây dựng gồm một số chức năng chính được thể 

hiện trên hình 7: thực đơn lệnh gồm Run (chạy chương trình); Setting (cài đặt); Open (mở 

những cơ sở dữ liệu đã có để thực hiện, không cần nhập mới; Save (lưu lại kết quả); Report 

(báo cáo kết quả tính). Các chế độ lựa chọn thực hiện chương trình con: dao động tự do, dao 

động cưỡng bức cũng như chế độ tính và hiển thị dao động trong các miền thời gian và tần số, 

mức dao động (Level). Các dữ liệu cần nhập cho hai nhánh gối đỡ trái và gối phải. Vùng hiển 
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thị kết quả tương ứng cho khu vực hiển thị các lực mất cân bằng quy đổi về hai gối động (trái 

và phải), kết quả tính dao động tự do, dao động cưỡng bức dưới dạng đồ thị thời gian thực 

cũng như biên độ và pha của các điều hòa. 

 
Hình 7. Giao diện của VI chính tính dao động cưỡng bức trên cơ hệ 

Trên hình 7 - giao diện của VI chính thể hiện mô phỏng đồng thời dao động tự do và 

dao động cưỡng bức, hiển thị kết quả tính được dưới dạng đồ thị và các véc tơ dữ liệu thu 

được. Phần mềm được thiết kế cho thực hiện được đầy đủ các nhiệm vụ điều khiển quá trình 

tính và hiển thị kết quả. 

4. Phân tích kết quả đạt được và kết luận 

 Mô hình toán cơ (6) và mô hình động lực học (hình 4) viết cho dao động hai phần 

động và tĩnh của các gối đỡ trái và gối đỡ phải cùng với các phương pháp giải số phức, cân 

bằng điều hòa là cơ sở toán học cần thiết dùng để triển khai lập trình xây dựng mô phỏng dao 

động máy cân bằng động. Kết quả lập trình trên LabView khi sử dụng m.file lập trình trong 

MatLab qua MathScripts chứng minh tính tiện ích và ứng dụng dễ dàng LabView trong triển 

khai lập trình mô phỏng. Các thuật giải có thể triển khai lập trình số trong m.file của MatLab 

để kiểm nghiệm, sau đó chuyển sang lập trình trên LabView. Với kết quả thu được, chúng ta 

thấy rằng giao diện của các sản phẩm rất đẹp và tiện ích do thừa hưởng tính ưu việt của 

LabView, đồng thời lập trình nhanh, dễ và có khả năng tính toán  cao được thừa hưởng từ 

MatLab. Kết quả kiểm nghiệm mô phỏng số trên MatLab và LabView đồng thời cho các 

trường hợp cụ thể đều đưa ra kết quả giống nhau khi triển khai giải theo cùng thuật toán. 

LabView và các toolkits cần thiết liên quan (Report Generation, Sound anhd 

Vibration,…) đã được đầu tư và có bản quyền theo nội dung của đề tài khoa học công nghệ 

cấp quốc gia, thực hiện từ năm 2015, mã số ĐTĐLCN. 14/15 do Trường Đại học Hàng hải 

Việt Nam chủ trì, do vậy các vấn đề lập trình trên LabView cũng như biên dịch cho phần 

mềm chạy độc lập dưới dạng file.EXE rất thuận lợi và không gặp bất kỳ khó khăn nào. 
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Tính toán dao động xoắn tuần hoàn của hệ truyền động 

trong máy cắt vật liệu 
Calculating periodic tosional oscillation of transmission systems 

in material cutting machines 

 

Hoàng Mạnh Cường 

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, 

 cuonghm@vimaru.edu.vn 
 

Tóm tắt 

Trong bài báo này, tính toán dao động xoắn tuần hoàn của hệ truyền động trong máy 

cắt vật liệu. Từ sơ đồ nguyên lý hoạt động, một mô hình dao động của hệ đã được đưa ra, 

việc thiết lập phương trình vi phân của hệ dao động được thực hiện bằng áp dụng phương 

trình Lagrange loại II, sau khi tuyến tính hóa hệ phương trình này, ta thu được một hệ 

phương trình vi phân tuyến tính hệ số biến đổi tuần hoàn. Việc giải hệ phương trình này được 

thực hiện bằng phương pháp số dựa trên thuật toán Newmark. Các kết quả tính toán đưa ra 

là dạng dao động xoắn của trục đàn hồi trong một số chế độ chuyển động bình ổn của máy. 

Keywords: Dao động máy, dao động phi tuyến, dao động tuần hoàn, phương pháp 

Newmakk. 

Abstract 

The paper calculates the periodic tosional oscillations occurring in the transmission 

system of material cutting machines. Initially, a mathematical model of the oscillation is 

proposed based on the principle diagram of the system and then, ordinary differential 

equations (ODE) are established by using Lagrange equation II. Subsequently, a system of 

linear ODEs with periodically varying parameters is obtained via linearization, which is 

efficiently solved by the numerical method based on the Newmark algorithm. The achieved 

results illustrate the tosional oscillation of the elastic shaft in some stable modes of the 

machine.  

Keywords: Machine vibrations, nonlinear vibration, periodic solution, newmakk method. 

 

1. Mở đầu 

Dao động của máy ở chế độ chuyển động bình ổn là một trong những nguyên nhân 

làm giảm chất lượng của sản phẩm cũng như làm giảm tuổi thọ của máy, do đó việc tính toán 

dao động tuần hoàn của hệ, từ đó tìm ra được nguyên nhân gây dao động để đưa ra phương án 

làm giảm dao động trong máy là hết sức cần thiết. Đã có nhiều công trình nghiên cứu đề cập 

đến vấn đề này, như các công trình [2, 3, 4, 5, 6, 7] đã phân tích dao động tuần hoàn của các 

hệ tuyến tính từng khúc bằng phương pháp cân bằng điều hòa gia lượng và phương pháp bắn, 

các công trình [8, 9, 10, 11] đã tính toán dao động tuần hoàn của các hệ phương trình vi phân 

tuyến tính hệ số tuần hoàn bằng phương pháp Runge-Kutta. Trong bài báo này, tác giả nghiên 

cứu áp dụng phương pháp Newmark tính toán dao động tuần hoàn của hệ truyền động trong 

máy cắt vật liệu ở chế độ chuyển động bình ổn. 

2. Phương trình động lực học của hệ truyền động 

Trên hình 1 là sơ đồ nguyên lý của máy cắt vật liệu được sử dụng phổ biến trong công 

nghiệp giấy và công nghiệp chế biến. Từ sơ đồ nguyên lý, ta có được mô hình dao động của 

hệ được cho như trên hình 2, trong đó, trục truyền động giữa hai hộp số được coi là một trục 

đàn hồi không trọng lượng, với hệ số cứng k. Các hộp số được mô hình bởi hai đĩa quay với 

các mô men quán tính là I0 và I1, cơ cấu vận hành có thể được xem là vật thể cứng được 
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truyền chuyển động từ cơ cấu cam qua hàm truyền U(1) như một hàm của góc quay 1 của 

trục cam, M(t) là mô men phát động từ động cơ và F(t) là tải trọng ngoài. 

Hệ có hai bậc tự do, ta chọn các toạ độ suy rộng đủ là 0, 1 khi đó biểu thức động 

năng, thế năng và hàm hao tán của hệ có dạng: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 2 2

0 0 1 1

1 1 1

2 2 2
   T I I mx  (1) 

  
2

1 0

1

2
   k  (2) 

  
2

1 0

1

2
   c  (3) 

Áp dụng phương trình Lagrange loại II: 

 ,   0,1i

i i i i

d T T
Q i

dt    


    

      
    

  

Ta thiết lập được phương trình vi phân mô tả dao động của hệ như sau: 

 
0 0 1 0 1 0( ) ( ) ( )        I c k M t  (4) 

  2 2

1 1 1 1 0 1 0( ) ( ) ( )I mU mU U c k F t U                 (5) 

Trong đó: 

 

2

1 1

2

1 1

( ) ( )
,   

 

 

 
  

 

U U
U U  

Ở trạng thái làm việc bình ổn ta xem vận tốc góc  của khâu dẫn là hằng số, ta có: 

 
0  t  (6) 

ta đưa vào toạ độ suy rộng tương đối q, khi đó: 

 
1 0     q t q  (7) 

Thay (7) vào (4), (5), ta được: 

Hình 1. Sơ đồ nguyên lý  

của máy cắt vật liệu 

Hình 2. Mô hình dao động của  

hệ truyền động trong máy cắt 
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 ( )  cq kq M t  (8) 

  2 2

1 ( ) ( )         I mU q mU U q cq kq F t U  (9) 

Trong phạm vi dao động nhỏ, hàm truyền x = U(1) phụ thuộc chủ yếu vào
0  t  và 

thay đổi nhỏ khi q thay đổi. Do đó có thể khai triển Taylor hàm U(1) tại vị trí 
1 t , nhận 

được: 

 2

1

1
( ) ( )

2
        U U t q U U q U q  (10) 

 2

1

1
( ) ( )

2
          U U t q U U q U q  (11) 

 (4) 2

1

1
( ) ( )

2
         U U t q U U q U q  (12) 

Với ( ) U U t ;  ( )  U U t ;  ( )  U U t ;  ( )  U U t  

Thay các đẳng thức (10), (11), (12) vào (9) và bỏ qua các phần tử phi tuyến đối với q, 

ta được phương trình vi phân tuyến tính hoá có dạng: 

     2 2 2

1

2

2 ( )

                                                                                     ( )

I mU q c m U U q k F t U m U U U q

F t U m U U

               
 

     
 (13) 

Phương trình (13) là phương trình vi phân mô tả dao động xoắn của trục đàn hồi trong 

hệ truyền động của mắy cắt, trong đó U là hàm truyền của cơ cấu cam. 

3. Hàm truyền của cơ cấu cam 

Giả sử mối quan hệ giữa biên dạng cam và quay luật chuyển động của cần được cho 

như hình 3, với quy luật này, ta có thể thiết lập hàm truyền của cơ cấu cam. Do cơ cấu cam 

chỉ có một khâu dẫn nên hàm truyền bậc không của cơ cấu cam được biểu diễn bởi hệ thức: 

   ( )x U                  (14) 

Trong đó:  là góc quay của cam, x là dịch chuyển của cần.  

Từ đó có U() = dx/d là hàm truyền bậc nhất, U() = d2x/d2 là hàm truyền bậc 

hai,... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mặt khác từ hình 3, ta thấy, ứng với 0    g (vùng đứng gần) và g + d     d + 

x (vùng đứng xa), biên dạng cam có dạng cung tròn với bán kính tương ứng là rmin và rmax. 

Tuy nhiên, với các góc nằm trong vùng đi xa g    g + d và về gần g + d  + x    

d + x + v, biên dạng cam không phải là đường tròn, do đó, chúng thường được biểu diễn 

Hình 3. Quan hệ giữa biên dạng cam và quy luật chuyển động của cần 
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bởi các hàm phi tuyến lượng giác hoặc đa thức bậc cao dưới khái niệm về hàm truyền chuẩn 

hoá f(z). Trong vùng đi xa, ta đặt z = ( - g)/d, khi đó hàm truyền bậc không có dạng: 

 
ax( ) ( )  mU U f z  (15) 

Trong vùng về gần, ta đặt z = ( - g - d  - x)/v, khi đó hàm truyền bậc không có 

dạng: 

  ax( ) 1 ( )  mU U f z  (16) 

Trong kỹ thuật, hàm truyền chuẩn hoá đã được đưa vào các tiêu chuẩn, trong đó người 

ta thường sử dụng hai dạng cơ bản để biểu thị hàm f(z) như sau: 

 Dạng đa thức: 

 
1

( )



n

k

k

k

f z a z ; k là số nguyên. (17) 

Dạng chuỗi lượng giác: 

 
1 2

0 0

1 1

( ) sin( ) cos( ) 
  

    
n n

k k

k k

a b
f z a z b k z k z

k k
 (18) 

với các hệ số ak, bk cho trước. Dựa trên hàm truyền U(), ta cũng có thể xác định được biên 

dạng lý thuyết của cam bằng tính toán số. 

4. Phương pháp số tìm nghiệm tuần hoàn của hệ phương trình vi phân tuyến tính hệ số 

tuần hoàn 

Xét hệ động lực tuyến tính có dạng: 

 ( ) ( ) ( ) ( )  t t t tM q C q K q f   (19) 

Trong đó M(t), C(t), K(t), f(t) tuần hoàn theo t với chu kì T: 

 ( ) ( ),  ( ) ( ),  ( ) ( ),  ( ) ( )       t T t t T t t T t t T tM M C C K K f f  

 Bây giờ ta trình bày việc áp dụng phương pháp Newmark tìm nghiệm tuần hoàn chu 

kì T của hệ phương trình vi phân (19). Nghiệm tuần toàn chu kì T của hệ (19) phải thỏa mãn 

điều kiện biên sau đây: 

 (0) ( ),  (0) ( ),  (0) ( )  T T Tq q q q q q   (20) 

Ta chia đoạn [0, T] thành m phần bằng nhau, mỗi phần có độ dài là h = ti+1 – ti = T/m, 

với các điểm chia 0 = t0 < t1 < … < tm-1 < tm = T. Tương ứng cách chia ta đưa vào các kí hiệu: 

 ( ), ( ), ( )  i i i i i it t tq q q q q q  

Theo phương pháp Newmark [12], nghiệm gần đúng của (19) được tính theo công 

thức: 

 

2 2
1 1

1 1

(0,5 )

(1 )

 

 
 

 





    

   

n n nn n

n nn n

h h h

h h

q q q q q

q q q q
  (21) 

Từ công thức (21) ta suy ra các công thức dự báo: 

 1

1

.









 
   

   
     

i

i

i

i
i

q
q

D q
q

q

  (22) 

Trong đó: 

 
2. (0.5 )

(1 )





 
  

 

h h

h

E E E
D

0 E E
 (23) 

Mặt khác tại thời điểm t = ti, từ (19) ta có: 

 ( ) ( ) ( ) ( )  i i i i i i it t t tM q C q K q f  (24) 
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Từ (24) ta suy ra: 

    
1

( ) ( ) ( ) ( )


  i i i i i i it t t tq M f C q K q   (25) 

Tương tự, tại ti+1, ta có: 

 
1 1 1 1 1 1 1( ) ( ) ( ) ( )        i i i i i i it t t tM q C q K q f  (26) 

Thế (21) vào (26) ta được: 
2 2

1 1 1 1 1 1 1[ (1- ) ] [ (1/ 2- ) ]                i i i i i i i i i i i ih h h h hM q C q q q K q q q q f   (27) 

Trong đó ta sử dụng các kí hiệu:  

1 1 1 1 1 1 1 1( ); ( ); ( ); ( )          i i i i i i i it t t tM M C C K K f f  

Từ (27) ta suy ra hệ phương trình đại số tuyến tính: 
2 2

1 1 1 1 1 1 1[ ] [ (1 ) ] [ (1/ 2 ) ]                  i i i i i i i i i i i ih h h h hM C K q f C q q K q q q  (28) 

Từ (28) ta có: 

 1 1 1 11

1 1 1 1 1 1 1

1

. .



    

      



 
   

      
    

i

i

i i i i i i i i

i

i

q
q

q S f S T S f S T H q
q

q

  (29) 

Trong đó: 

 2

1 1 1 1      i i i ih hS M C K ;  1 1  i iH K C ; 

2



 
 

  
 
 

h

h

E 0 E

T 0 E E

0 0 E

  (30) 

Thế (22), (29) vào phương trình (19) ta được hệ phương trình sau: 

 

1 1

1 1

1 1



 



 



 

  
  

   
     

i i

i i

i i

q q

q T q

q q

  (31) 

Thế (22) và (29) vào phương trình (31) ta được: 

 
1

1 1

1 11

1 1 1



 

 

  

     
      

                   

i i

i i

i i

i i i i

q 0 q
D

q T 0 T q
S H D

q S f q

  (32) 

Nếu ta đưa vào các kí hiệu: 

 
1

1 1 1 11

1 1 1

1 1 1

;  ;  ;  



   

  

  

     
      

                    

i i

i i i i i i

i i

i i i i

q q 0
D

X q X q A T b T 0
S H D

q q S f

  (33) 

Khi đó hệ phương trình (32) có dạng: 

 
1 1 1   i i i iX A X b   (34) 

Từ (34) ta suy ra hệ các phương trình sau: 

 

1 1 0 1 1 1 0 1 0

2 2 1 0 2 2 2 1 2

;  ;  

;  

..............

    

   

X A X d d A d b d 0

X A A X d d A d b  

 
1

0 1;  



 
    
 
m j m m m m m

j m

X A X d d A d b  (35) 

Chú ý đến điều kiện (20), từ (35) suy ra phương trình: 
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 0

1



 
  
 
 

 mj
j m

E x dA   (36) 

Giải hệ phương trình đại số tuyến tính (36) ta nhận được giá trị đầu nghiệm tuần hoàn 

của hệ phương trình vi phân (19). Với các điều kiện đầu này, ta dễ dàng tính được nghiệm 

tuần hoàn của hệ phương trình (19) bằng các phương pháp số. 

5. Kết quả tính toán số 

Từ trên ta đã có được phương trình vi phân mô tả dao động của hệ truyền động trong 

máy cắt có dạng: 

     2 2 2 2

1 2 ( ) ( )I mU q c m U U q k F t U m U U U q F t U m U U                      
 

 

Đây là hệ phương trình vi phân tuyến tính hệ số tuần hoàn, do đó ta có thể áp dụng 

phương pháp đưa ra ở trên để tìm nghiệm tuần hoàn của hệ dao động này. Để tính toán số, ta 

cho các số liệu như sau: mô men quán tính thu gọn của bộ truyền bánh răng côn và cam I1 = 

1,1 (kg.m2); độ cứng xoắn k = 1,5.103 (N.m); độ cản c = 20 (N.m.s); khối lượng dao cắt m = 

136 (kg). Hàm truyền của cơ cấu cam được cho dưới dạng đa thức như sau: 

 3 4 5

ax (10 15 6 )  mU U z z z  (37) 

với Umax = 0,4(m), quan hệ giữa góc quay 1 của cam và biến z có dạng: 

Vùng đi xa: 0  1  7/9; z = 91/7; z = 9/7 

Vùng đứng xa: 7/9  1  ; z = 1; z = 0 

Vùng về gần:   1  16/9; z = - 91/7 + 16/7; z = - 9/7 

Vùng đứng gần: 16/9  1  2; z = 0; z = 0 

Với các số liệu như trên, sau khi tính toán ta được dạng dao động của trục truyền động 

trong một số chế độ chuyển động bình ổn của máy được cho trong các hình 4 ÷ 9. 

 
Hình 4. Dao động của trục đàn hồi ứng với tốc độ quay n = 30 (vòng/phút) 

a) Đồ thị theo thời gian, b) Phổ biên độ - tần số 

 
Hình 5. Vận tốc dao động ứng với tốc độ quay n = 30 (vòng/phút) 

a) Đồ thị theo thời gian, b) Phổ biên độ - tần số 

 
Hình 6. Dao động của trục đàn hồi ứng với tốc độ quay n = 60 (vòng/phút) 

a) Đồ thị theo thời gian, b) Phổ biên độ - tần số 
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Hình 7. Vận tốc dao động ứng với tốc độ quay n = 60 (vòng/phút) 

a) Đồ thị theo thời gian, b) Phổ biên độ - tần số 

 
Hình 8. Dao động của trục đàn hồi ứng với tốc độ quay n = 120 (vòng/phút) 

a) Đồ thị theo thời gian, b) Phổ biên độ - tần số 

 
Hình 9. Vận tốc dao động ứng với tốc độ quay n = 120 (vòng/phút) 

a) Đồ thị theo thời gian, b) Phổ biên độ - tần số 

Từ các phổ tần số được cho trong các hình 4b - 9b, ta thấy, dao động xoắn của trục có 

thể phân tích thành tổng của các hàm điều hòa với các tần số tương ứng là 2, 4, 6,… 

điều này chứng tỏ rằng, kết quả tính toán thu được là các dao động tuần hoàn, từ đó cho thấy 

phương pháp đưa ra được áp dụng rất hiệu quả trong việc tính toán nghiệm tuần hoàn của các 

hệ phương trình vi phân tuyến tính hệ số biến đổi tuần hoàn. 

6. Kết luận 

Trong bài báo này đã tập trung tính toán dao động xoắn tuần hoàn hệ truyền động 

trong máy cắt vật liệu. Các kết quả thu được đã cho ta thấy dạng dao động xoắn của trục 

truyền động giữa hai hộp số trong máy ở một số chế độ chuyển động bình ổn. Từ các kết quả 

này cho ta cái nhìn khách quan để đánh giá và xác định nguyên nhân gây ra các dao động 

trong máy, từ đó tìm cách khắc phục để tăng tuổi thọ của máy cũng như giảm sự ảnh hưởng 

đến các thiết bị liên quan đặc biệt là tăng chất lượng sản phẩm đầu ra. 
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Nghiên cứu sử dụng mạng CAN Bus trong điều khiển giám sát cấp  

nhiên liệu điện tử cho động cơ diesel tàu thủy khi dùng hỗn hợp nhiên liệu 

dầu thực vật/dầu DO 
Study on utilizing CAN Bus network in Electronic Fuel Injection control  

for marine diesel engine fueled by blends of plant oil and diesel oil 
 

Nguyễn Đại An,  

Tăng Văn Nhất, Trần Thị Lan 

Viện Khoa học và Công nghệ Hàng hải,  

nguyendaiandhhh@gmail.com 
 

Tóm tắt 

Bài báo trình bày việc nghiên cứu sử dụng phần mềm giám sát và cài đăṭ bô ̣ECU của 

hê ̣thống phun hỗn hợp nhiên liệu dầu thực vật và dầu diesel điện tử phù hơp̣ với maṇg CAN 

Bus. Kết quả nghiên cứu là xây dựng được mô hình hệ thống Common Rail, sơ đồ cấu trúc 

mô hình mạng, sử dụng phần mềm CAN Capture để thiết kế giao diện giám sát, cài đặt ECU 

và mô hình giám sát cho động cơ diesel tàu thủy.  

Từ khóa: Thiết bị phun nhiên liệu điện tử, hỗn hợp nhiên liệu, mạng CAN Bus, phần 

mềm CAN Capture, giao diện giám sát. 

Abstract 

This paper shows a study on utilizing the monitoring software and setting the ECU for 

Electronic Fuel Injection system of blends of plant oil and diesel oil upon the correspondence 

with CAN Bus network. The results of study are set up the Commom Rail, diagram of 

structure network, using CAN Capture sofware to design monitoring interface, to install ECU 

and monitoring model for marine diesel engines. 

Keywords: Electrotric Fuel Injection, fuel blends, CAN Bus network, CAN Capture 

software, monitoring interface. 
 

1. Đặt vấn đề 

Hiêṇ nay, hê ̣thống điều khiển cấp nhiên liêụ điêṇ tử - Common rail đa ̃đươc̣ phát triển 

không chỉ cho ngành công nghiêp̣ ôtô mà còn cả cho những đôṇg cơ diesel tàu thủy. Chúng 

đang đươc̣ đầu tư nghiên cứu nhằm tăng hiêụ suất, giảm lươṇg tiêu thu ̣nhiên liêụ và nhất là 

lươṇg khí thải gây ô nhiểm môi trường. Bên caṇh đó, để đáp ứng và phù hơp̣ với yêu cầu tư ̣

đôṇg hóa toàn phần buồng máy, các nhà sản xuất, chế taọ hê ̣thống điều khiển phun nhiên liêụ 

điêṇ tử Common rail cũng đa ̃tích hơp̣ sẵn giao diêṇ liên kết, điều khiển maṇg để có thể kết 

nối với maṇg chung trên tàu thủy. Giao diêṇ chủ yếu dùng để giám sát và cài đăṭ bô ̣ECU của 

hê ̣thống dưạ trên cơ sở maṇg CAN Bus với phần mềm CAN Capture là rất cần thiết và cho 

hiệu quả điều khiển tin cậy, chính xác. 

2. Hệ thống phun nhiên liệu điện tử (Common Rail) 

2.1. Sơ đồ và nguyên lý hoạt động của hệ thống 

Sơ đồ hệ thống 

Sau khi nghiên cứu đặc điểm của các hệ thống cung cấp nhiên liệu kiểu trực tiếp và hệ 

thống nhiên liệu kiểu gián tiếp, kiểu Common Rail điện tử ở các loại động cơ khác nhau. 

Nhóm nghiên cứu thiết kế sơ đồ hệ thống phun điện tử cho động cơ diesel sử dụng hỗn hợp 

nhiên liệu dầu thực vật/dầu DO - B20 như sau (hình 1): 
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Hình 1. Sơ đồ nguyên lý hệ thống [3] 

Các phần từ trong hệ thống 

1. Két dầu sinh học 

2. Két dầu DO 

3, 4, 6. Bơm chuyển nhiên liệu  

5. Bình hòa trộn nhiên liệu 

7. Bộ cảm biến nồng độ nhiên liệu B20 

8. Két nhiên liệu Biodiesel - B20 

9. Phin lọc 

10. Bơm cao áp 

11. Bộ cảm biến áp suất nhiên liệu 

12. Ống cao áp 

13. Súng phun 

14. Bộ điều khiển phun nhiên liệu ECU 

15. Bộ điều khiển trung tâm ECM 

16, 17, 18. Van điện từ 

 

Nguyên lý hoạt động của hệ thống 

Trước khi động cơ làm việc, dầu sinh học B20 được hòa trộn đúng tỷ lệ qua bình hòa 

trộn (5). Khi động cơ làm việc, nhiên liệu được bơm cấp nhiên liệu (6) hút từ bình (5) lên két 

nhiên liệu (8), đi qua bầu lọc (9) và tới bơm cao áp (10). Sau đó, dầu được chuyển tới ống 

phân phối nhiên liệu (12) (bình tích tụ). Từ ống phân phối, nhiên liệu được phân phối tới các 

vòi phun (13) thông qua các ống cao áp và phun vào xy lanh động cơ hỗn hợp với không khí 

nén, tạo thành hoà khí hay hỗn hợp và tự cháy và sinh công. 

Bơm cao áp (3) có nhiệm vụ tạo ra nhiên liệu có áp suất cao cho quá trình phun. Bơm 

này được lắp đặt trên một ngăn của hệ thống. Thường thì giống như vị trí đặt bơm phân phối 

trước đây (của các động cơ cổ truyền). Nhiên liệu sau khi ra khỏi bơm cao áp được vận 

chuuyển vào bộ phận tích luỹ cao áp. 

Ống tích tụ (12) này là bộ phận tích luỹ nhiên liệu áp suất cao và luôn được cấp nhiên 

liệu để duy trì áp suất và lượng nhiên liệu phục vụ cho việc phun nhiên liệu. Nhiên liệu trong 

ống luôn có áp suất 180 MPa để phun vào xy lanh vào đúng thời điểm. Một số thành phần của 

hệ thống Common Rail được đặt trực tiếp trên ống này, như cảm biến áp suất (11). 

Để có thể phun đúng thời điểm và lượng cần thiết. Các cảm biến về tốc độ, vị trí tay 

ga, tải động cơ, nhiệt độ khí xả,... sẽ được đưa tới ECM, nó sẽ quyết định lượng nhiên liệu 

được phun, thời điểm phun và điều khiển nam châm điện trong vòi phun, thông qua bộ ECU. 

Nam châm điện này mở vòi phun và nhiên liệu được phun vào buồng cháy động cơ khi áp 

suất tồn tại trong ống tích luỹ cao áp. 

Common Rail là một hệ thống phun được điều khiển bằng ECU, EDU điều khiển và 

giám sát quá trình phun bằng những giá trị cần thiết được mặc định sẵn cho quá trình phun 

nhiên liệu. 

ECU
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2.2. Cấu trúc mô hình mạng hệ thống 

Sơ đồ 

Mô hình tổng quan của hệ thống điều khiển giám sát cấp nhiên liệu được mô tả như 

hình 2 bên dưới: 

 
Hình 2. Mô hình tổng quan hệ thống điều khiển giám sát [3] 

Hệ thống được chia làm 3 phần: 

- Tại đầu máy: tại đầu máy chính, hệ thống gồm có các khối điều khiển phụ ACU 

(Auxiliaries Control Unit); Các khối điều khiển xy lanh CCU (Cylinders Control Unit 1 Per 

Cylinder); các khối điều khiển máy A và máy B (Engine Control Unit A and B); Panel khai 

thác cục bộ. 

- Trong buồng điều khiển: trong buồng điều khiển gồm các khối giao diện điều khiển 

máy EICU-A và EICU-B (Engine Interface Control Unit A and B); Panel khai thác điều khiển 

chính; Máy tính PC. 

- Trên buồng điều khiển lầu lái: trên buồng điều khiển lầu lái có một panel điều khiển, 

giám sát từ xa. 

Mô hình điều khiển vòi phun được thiết kế như sau: 

 
Hình 3. Mô hình điều khiển vòi phun [1] 
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Nguyên lý hoạt động, chức năng của hệ thống 

ECM làm việc dựa trên các thông tin nhận được từ các bộ cảm biến truyền vào nó, ở 

đây các thông tin này được đem đi so sánh với các cơ sở thông tin, dữ liệu đã lập trình sẵn 

trong bộ nhớ của ECM, từ đó sẽ đề ra các phương án điều khiển thích hợp đối với các bộ 

phận chấp hành. Cụ thể là nó sẽ phát tín hiệu dưới dạng điện thế để điều khiển BCA trong quá 

trình nạp nhiên liệu để tạo áp suất cao, điều khiển áp suất nhiên liệu trong bình tích áp thích 

hợp để nó có thể đi vào vòi phun thực hiện tốt quá trình phun, đặc biệt là tín hiệu điện thế đi 

vào bộ điều khiển EDU (Electronics Driver Unit), ở đây EDU có nhiệm vụ phân phối điện thế 

này thích hợp cho từng van tử tính của các vòi phun với các trị số khác nhau ứng với từng 

thời kỳ làm việc của vòi phun, đồng thời nó còn góp phần trong việc điều chỉnh thứ tự phun 

thích hợp cho hệ thống vòi phun và lưu lượng phun, thời điểm phun thích hợp nhằm bảo đảm 

cho quá trình phun là tốt nhất. 

3. Thiết kế giao diêṇ giám sát và cài đặt ECU 

CAN Capture là một phần mềm ứng dụng rất linh hoạt, công suất lớn và hiệu quả giá 

thành cao để thu thập và phân tích lưu lượng truy cập trên bus đường truyền mạng điều khiển 

cục bộ - CAN. CAN Capture là phần mềm lập trình giao tiếp chuyên dụng cho các giao thức 

CAN, CANopen và NMEA 2000. Phần mềm này hỗ trợ các khối - block, hàm chức năng, rất 

dễ dàng trong việc lập trình giám sát [7]. 

CAN Capture được thiết kế phù hợp với ý tưởng của các kỹ sư, trong suốt quá trình 

phát triển nó luôn đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển của mạng CAN. 

Tính linh hoạt của CAN Capture được thể hiện qua: 

- Hoàn toàn tùy chỉnh việc quản lý lưu lượng dữ liệu - đưa dữ liệu vào dây CAN tuy 

nhiên nếu bạn muốn, tải và sửa đổi các cơ sở dữ liệu CAN, và kết nối hoặc ngắt kết nối các 

khối chức năng mà không bao giờ phải dừng quá trình thu thập dữ liệu; 

- Cơ sở quản lý dữ liệu được tích hợp vào ứng dụng - ngay lập tức được chỉ đến các 

định nghĩa, tìm kiếm cơ sở dữ liệu, và thêm vào biến, đồ thị,… Đầy đủ cơ sở dữ liệu và hỗ trợ 

J1939; 

- Không cần đăng ký giấy phép! CAN Capture được cài đặt trên mỗi máy tính trong 

nhóm, không cần nhu cầu chia sẻ một máy tính xách tay; 

- Kết nối nhiều thiết bị ECOM trong biểu đồ lưu lượng CAN Capture để tạo ra các 

cổng ảo, có thể liên kết, thao tác, chọn lọc và phân tích hoạt động giữa các đường truyền cô 

lập. 

Hiệu quả được thể hiện: 

- Một danh sách các khối block cho phép bạn dễ dàng hình dung và phân tích dữ liệu 

trên đường truyền CAN bằng cách chọn màu sắc để ấn định cho gói tin trong cơ sở dữ liệu 

CAN. Như mỗi gói riêng lẻ được thu bởi khối "Raw Capture", nó được gán một màu, được 

hiển thị và cuộn trong thời gian thực; 

- Chương trình tự tạo cho phép tất cả mọi thứ từ việc thử nghiệm trực tuyến để mã 

hóa/ giải mã dữ liệu. Thực hiện bộ lọc nâng cao vượt quá khả năng của các gói tiêu chuẩn bộ 

lọc bằng cách sử dụng C/ C + + như cú pháp; 

- Bảng người sử dụng cho phép hiển thị thời gian thực của 1000 các biến trên đồng hồ 

đo tinh vi, thanh trượt, nhiệt kế, hiển thị chỉ số, các hộp văn bản,... 

- Khối J1939 có thể được yêu cầu và hiển thị hoạt động; 

- Phù hợp với gói Fast Packet NMEA-2000, multipacket J1939; 

- Ghi dữ liệu thành file và sau đó có mở lại hoặc phân tích lại với tốc độ toàn bộ hoặc 

biến; 

- Có thể tạo được và ghi dữ liệu thành tệp tin dưới dạng file.EXE dễ dàng trong việc 

sử dụng lại. 
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Chương trình mô phỏng giám sát [3] 

Giao diện thiết kế được chia thành nhiều trang màn hình. Mỗi trang màn hình có một 

chức năng riêng biệt để thuận tiện cho người khai thác, vận hành hệ thống. Trang cấu trúc 

tổng quan của hệ thống như hình 4 bên dưới:  

Từ trang màn hình này của hệ thống ta có thể kích hoạt; thay đổi cấu trúc tổng thể của 

hệ thống. 

Ngoài ra, từ trang màn hình này ta có thể lựa chọn sang các trang màn hình khác của 

hệ thống như: giao diện Graphic, giao diện cài đặt, giao diện giám sát đồ họa; giao diện giám 

sát trạng thái đường truyền,… 

Giao diện giám sát đồ họa của hệ thống được thiết kế như hình 4. Từ trang giao diện 

này các thông số của hệ thống Diesel được giám sát dưới dạng đồng hồ hiển thị rất trực quan 

cho sĩ quan vận hành, khai thác. Tất cả các thông số đều có thể hiển thị được thông qua việc 

thiết lập, cài đặt và chọn địa chỉ của từng thông số. 

 

 
Hình 4. Giao diện điều khiển giám sát đồ họa 
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Một số trang giao diện khác của hệ thống được thiết kế như hình bên dưới: 

 
 

 
Hình 6. Hình mô tả dữ liệu dạng đồ thị

 
Hình 7. Hình biểu diễn biến của hệ thống 

Hình 5. Bộ thu thập dữ liệu theo hàng 
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Hình 8. Hình biểu diễn gói tin 

Như vâỵ có thể nói mạng CAN Bus là chuẩn truyền thông trong công nghiêp̣ rất hiêụ 

quả và phổ biến, vì chúng đơn giản trong truyền nhâṇ. Ưu điểm nổi bâṭ của chuẩn CAN Bus 

là sư ̣linh hoaṭ và dê ̃thưc̣ hiêṇ. Không những các thiết bi ̣ thông minh như các microcontroller, 

PLC,… có thể truyền thông với Modbus, mà còn các cảm biến thông minh trang bi ̣ giao diêṇ 

CAN Bus gửi dữ liêụ của chúng đến các traṃ quản lý. CAN Bus cũng có các mở rôṇg cho 

các chuẩn truyền thông không dây và các maṇg TCP/IP. 

Với đăc̣ điểm trên, ngày nay CAN Bus đươc̣ áp duṇg rất phổ biến không những trong 

công nghiêp̣ mà còn trên cả tàu thủy, với các hê ̣thống phức tap̣ đòi hỏi đô ̣chính xác và thời 

gian đáp ứng nhanh. 

4. Kết luận 

Để khắc phục những nhược điểm của các hệ thống phun nhiên liệu cổ điển cũng như 

các hệ thống phun nhiên liệu cơ khí khác đối với động cơ diesel và những yêu cầu khắc khe 

về nhiệt khí xả, hàm lượng tạp chất trong khí xả, độ ô nhiễm môi trường, đồng thời tiết kiệm 

triệt để nguồn nhiên liệu. 

Hệ thống phun nhiên liệu diesel điện tử sử  dụng  mạng  CAN Bus đã giải quyết các 

vấn đề của động cơ diesel như:  

- Hệ thống nhỏ gọn hơn; 

- Áp suất phun nhiên liệu có thể được chọn một cách ngẫu nhiên và rất rộng ở khoảng 

giá trị cho phép lấy trong vùng đặc tính; 

- Sự khởi đầu linh hoạt của sự phun nhiên liệu với quá trình phun ban đầu, quá trình 

phun chính và quá trình phun cuối; 

- Có nhiều khả năng cho sự phát triển cho quá trình đốt của động cơ Diesel trong tương 

lai, tạo ra nhiều sự linh hoạt cho việc phun nhiên liệu; 

- Các quá trình xử lý khí thải có thể được kết hợp một cách tối ưu; 

- Khả năng bay hơi cao: nhiên liệu đi qua những lỗ rất nhỏ của vòi phun làm cho nó trở 

thành dạng sương mù rất dễ bắt cháy; 

- Điều khiển điện tử: việc sử dụng ECU cho phép điều khiển rất chính xác các thông số 

phun nhiên liệu như áp suất, thời điểm phun và lượng phun nhiên liệu; 
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- Sự bắt đầu phun nhiên liệu cùng với chu trình phun trước phun chính và phun trễ; 

- Luôn đảm bảo động cơ hoạt động êm dịu và tiết kiệm nhiên liệu, giảm độ độc hại của 

khí thải và lượng nhiên liệu tiêu thụ đồng thời tăng tính an toàn sự thoải mái và tiện 

nghi.  

Hệ thống phun nhiên liệu điện tử sử dụng mạng truyền thông đã được ứng dụng rộng 

rãi trên các loại phương tiện vận tải. Việc nghiên cứu ứng dụng các thành tựu ngành công 

nghiệp điện tử nhờ sự giúp đỡ của máy tính cùng với việc kết hợp sử dụng nguồn nhiên liệu 

sinh học một cách hợp lý sẽ cải thiện quá trình làm việc nhằm đạt hiệu quả cao và chống ô 

nhiễm môi trường và vấn đề về năng lượng. 
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Tóm tắt 

Bài báo phát triển một phương pháp thiết kế bộ điều khiển bằng phương pháp số cho 

hệ thống SISO gồm một khâu phi tuyến (có thể là khe hở, khâu chết hay ma sát) mà thông số 

chưa biết rõ ràng nối tiếp với một hệ tuyến tính dừng (có thể là hệ tuyến tính với tham số rải) 

sao cho sai số và tín hiệu ra bộ điều khiển luôn nằm trong những giới hạn cho phép cho 

trước với bất kỳ tín hiệu vào nào thỏa mãn điều kiện biên độ và độ dốc bị chặn. Phương pháp 

được xây dựng dựa trên nền tảng là Nguyên tắc phù hợp (Principle of Matching) và Phương 

pháp bất đẳng thức (Method of Inequalities). Cụ thể, khâu phi tuyến được thay thế bởi một 

khâu khuếch đại và một khâu nhiễu có biên độ bị chặn, qua đó, thu được hệ tuyến tính phụ 

trợ. Bằng định lý điểm cố định, có thể chứng minh rằng bộ điều khiển làm cho hệ phụ trợ 

thỏa mãn yêu cầu điều khiển cũng chính là bộ điều khiển làm cho hệ phi tuyến ban đầu thỏa 

mãn yêu cầu điều khiển. Sau đó, các yêu cầu điều khiển ban đầu được thay thế bằng hệ các 

bất đẳng thức tương ứng với hệ tuyến tính phụ trợ có thể giải được bằng phương pháp số. 

Phương pháp đề xuất được minh họa bằng một ví dụ cụ thể trong đó hàm truyền của hệ là hệ 

tuyến tính có trễ. 

Từ khóa: Thiết kế bộ điều khiển bằng phương pháp số, hệ phi tuyến, khâu phi tuyến, 

phương pháp bất đẳng thức, nguyên tắc phù hợp. 

Abstract 

This paper develops a design method for SISO nonlinear feedback systems that consist 

of an uncertain nonlinearity (possibly a backlash, a deadband or a friction) in cascade 

connection with a linear time-invariant system (possibly distributed-parameter). The main 

design objective is to keep the error and the controller output stay within prescribed bounds 

for all time and for all possible inputs whose magnitude and slope are bounded. The design 

method is based on the principle of matching and the method of inequalities. First, the 

nonlinearity is replaced by a gain and a bounded disturbance so that an auxiliary linear 

system is obtained. Since the auxiliary system is linear, all the associated performance 

measures are computable by known methods. The original design criteria are replaced with 

surrogate criteria that are in keeping with the method of inequalities.  

Keywords: Numerical controller design, nonlinear systems, nonlinearity, method of 

Inequalities, principle of Matching.   
 

1. Phần mở đầu 

Với sự phát triển của máy tính như là một công cụ tính toán mạnh mẽ, xu hướng 

chung của việc tìm lời giải cho các bài toán thiết kế bộ điều khiển đang dịch chuyển dần từ 

việc đi tìm những đáp số đẹp về mặt giải tích như trước đây sang việc tìm cách đưa các bài 

toán điều khiển về dạng có thể tìm lời giải bằng phương pháp số sau đó dùng máy tính với 

các giải thuật tìm kiếm để tìm ra đáp số đó. Một trong những phương pháp đó là phương pháp 

bất đẳng thức được đề xuất và xây dựng bởi Zakian [14-16]. Trong phương pháp này, các yêu 

cầu điều khiển được đưa về dạng một hệ các bất đẳng thức: 



THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY 2016 

 

 

HỘI NGHỊ QUỐC TẾ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI 2016                                       161 

( ) ,     1,2,...,ni i i  p        (1) 

Trong đó p  là vector tham số cần tìm của bộ điều khiển,
i  là hàm thể hiện một đặc 

trưng của hệ thống và 
i  là giá trị cho phép lớn nhất của ( )i p . Để tìm p  từ (1) người ta có thể 

dùng một giải thuật tìm kiếm (xem [14 - 16]). Phương pháp bất đẳng thức và nguyên tắc Phù 

hợp đã được áp dụng vào thiết kế bộ điều khiển cho các hệ thống điều khiển quá trình SISO 

và MIMO tuyến tính trên lý thuyết cũng như thực tế và đã cho các kết quả tốt. Người đọc có 

thể tham khảo [15] và các tài liệu tham khảo được liệt kê trong [15]. 

Trong các hệ thống điều khiển quá trình, các hiện tượng như khe hở (backlash), ma sát 

(mô hình các khâu phi tuyến liên quan được thể hiện trong hình 1, 2 và 3) tăng dần theo thời 

gian vận hành trong các van của các khâu chấp hành là hậu quả của quá trình ăn mòn (xem 

[10], [12]). Theo [6], hiện tượng khe hở xảy ra trong các van khi tăng lên 10% có thể dẫn đến 

việc sai số điều khiển tăng lên 50%. Khi các hiện tượng như khe hở, ma sát tăng lên đáng kể, 

người ta phải thay thế các van. Tuy nhiên việc thay thế các van sẽ không thể thực hiện được 

nếu không dừng toàn bộ hệ thống. Điều này ảnh hưởng đến công việc sản xuất cũng như là 

yếu tố kinh tế của nhà máy. Vì vậy, để hạn chế số lần thay van cũng như là tăng thời gian sử 

dụng giữa các lần thay thế, các yếu tố phi tuyến xuất hiện trong van phải được tính đến khi 

thiết kế bộ điều khiển cho toàn bộ hệ thống. 

Có nhiều hướng thiết kế bộ điều khiển để hạn chế ảnh hưởng không tốt của các hiện 

tượng phi tuyến nói trên đến hệ thống. Ví dụ, người ta có thể thiết kế bộ điều khiển thích nghi 

để nhận dạng và bù sai lệch do hiện tượng khe hở, tuy nhiên nhược điểm của phương pháp 

này là bộ điều khiển sẽ có cầu trúc phức tạp. Một cách tiếp cận khác là thiết kế bộ điều khiển 

bền vững. Ưu điểm của phương pháp là cấu trúc bộ điều khiển đơn giản và dễ thực hiện hơn. 

 

 
Hình 1. Khâu khe hở 

 
Hình 2. Khâu chết 

 
Hình 3. Khâu ma sát 

 

 
Hình 4. Hệ thống phản hồi với khâu phi tuyến 

Bài báo này sẽ phát triển một phương pháp thiết kế bộ điều khiển dựa trên phương 

pháp số cho hệ thống có mô hình như trên hình 4 và được mô tả bằng hệ phương trình: 

* ( )*g

c

s p p

u g e

e f u g f u

  


    
      (2) 

Trong đó   là khâu phi tuyến, gp, gc lần lượt là đáp ứng xung của đối tượng điều khiển 

và bộ điều khiển, với hàm truyền tương ứng là ,  ( , )P cG G s p . Ở đây, p  ký hiệu vector tham số 
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thiết kế của bộ điều khiển, cũng chính là biến mà chúng ta phải xác định. Như thường lệ, “ * “ 

ký hiệu tích chập: 

0

( * )( ) ( ) ( ) ,     0

t

c cg e t g t e d t         (3) 

Lưu ý rằng lớp hệ tuyến tính được biểu diễn dưới dạng tích chập (3) rộng hơn hệ 

tuyến tính mô tả bằng phân thức dạng ( )

( )

M s

N s
 trong đó ( ), ( )M s N s  là các đa thức. Vì vậy 

phương pháp trình bày ở đây áp dụng được cho một một lớp rộng hơn các hệ tuyến tính, bao 

gồm cả các hệ tuyến tính có tham số rải. 

Khâu phi tuyến được mô tả dưới dạng: 

( ) ( ),        | ( ) |    x Kx n x n x h x         (4) 

Trong đó ,  K h  là các hằng số đã biết. Mô hình (4) là mô hình tổng quát, dễ thấy rằng 

các khâu phi tuyến khe hở, ma sát mà ta nghiên cứu trong bài báo này đều thỏa mãn (4). 

Trong thực tế, đặc biệt là trong các hệ thống điều khiển quá trình, tín hiệu vào luôn là 

tín hiệu liên tục (tức là có đạo hàm bậc nhất bị chặn) và có biên độ bị chặn. Vì vậy, tín hiệu 

vào f  được giả thiết là tín hiệu có biên độ và độ dốc bị chặn, hay nói cách khác giả thiết rằng 

tín hiệu f  thuộc tập được định nghĩa như sau: 

 :  | || || ,  || ||f f M f D          (5) 

Trong đó , M D là các hằng số cho trước. Dễ thấy rằng, tập là tập con của tập 


, là 

tập gồm các tín hiệu có biên độ bị chặn. Cũng cần nói thêm rằng, tuy trong bài báo này chúng 

ta chỉ giới hạn tín hiệu vào là các tín hiệu thuộc tập được định nghĩa trong (5), phương 

pháp thiết kế nêu ra trong bài báo này có thể áp dụng với nhiều lớp tín hiệu bị chặn khác 

nhau. Thảo luận về ý nghĩa của tập tín hiệu và các định nghĩa về các tập bị chặn khác, độc 

giả có thể tìm thấy trong các tài liệu tham khảo [14-15] và các tài liệu khác được liệt kê trong 

đó. 

Bài toán điều khiển đặt ra trong bài báo này là xác định tham số điều khiển p  (qua đó 

xác định được bộ điều khiển ( , )G s p để: 

  max max
ˆ ˆ,    e E u U       (6) 

Trong đó giá trị 
max max,  E U là giá trị cho trước, dựa trên yêu cầu kỹ thuật và yêu cầu về 

chất lượng của hệ thống. Các giá trị ˆ ˆ,  e u được định nghĩa như sau: 

 ˆ ˆsup || || ,    sup || ||
f f

e e u u 
 

    (7) 

Hiển nhiên ˆ ˆ,  e u phụ thuộc vào p . Chú ý rằng, yêu cầu điều khiển (6) tương đương với: 

 max

max

| ( , ) | ,  ,  

| ( , ) | ,  ,  

e t f E f t

u t f U f t





     


     
     (8) 

Hay nói cách khác, chúng ta sẽ đi tìm bộ điều khiển ( , )G s p để sai số e và đầu ra bộ điều 

khiển u luôn nằm trong giới hạn cho phép 
max max,  E U  với mọi đầu vào f  tại mọi thời điểm t. 

Yêu cầu điều khiển (6) thực chất phản ánh các yêu cầu điều khiển trong thực tế, ví dụ 

như yêu cầu điều khiểnsao cho sai số nhỏ hơn 10% giá trị đặt và tín hiệu điều khiển luôn phải 

nhỏ hơn giá trị cho phép nào đó. Yêu cầu điều khiển (6) (hoặc (8)) liên hệ trực tiếp đến 

phương pháp thiết kế bộ điều khiển dựa trên Phương pháp bất đẳng thức (Method of 

Inequalities) và Nguyên tắc phù hợp (Principle of Matching) được Zakian xây dựng và phát 

triển. Để hiểu rõ hơn, xin xem các tài liệu [14 - 15]. 
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Các nghiên cứu [1 - 3] và [7 - 8] đã nghiên cứu các bài toán liên quan đến vấn đề này, 

tuy nhiên đó vẫn là các nghiên cứu với các khâu phi tuyến riêng biệt, không phải là một lời 

giải tổng quát cho vấn đề cụ thể như trong bài báo này. Ngoài ra, các nghiên cứu [7 - 8] sử 

dụng tiêu chuẩn hình học Popov để kiểm tra tính ổn định BIBO (bounded input - bounded 

output) của hệ thống, tạo ra sự phức tạp trong thuật toán tìm kiếm lời giải, dẫn đến thời gian 

tính toán lâu hơn. Bài báo này sử dụng một tiêu chuẩn khác, xây dựng dựa trên nghiên cứu 

[6] để giảm thiểu những phức tạp đó. 

Cấu trúc của bài báo như sau. Mục 2 nêu các giả thiết của bài toán, qua đó xây dựng 

định lý chính cùng với chứng minh dựa vào định lý điểm cố định (Schauder’s fixed point 

theorem). Dựa vào định lý này, mục 3 sẽ phát triển điều kiện đủ để yêu cầu điều khiển (6) 

được thỏa mãn dưới dạng một hệ bất đẳng thức phù hợp với Phương pháp Bất đẳng thức và 

có thể giải được bằng các thuật toán tìm kiếm trên máy tính. Mục 4 xem xét điều kiện ổn đinh 

BIBO của hệ thống (2) vì ổn định BIBO của hệ liên quan trực tiếp đến việc tìm kiếm lời giải 

bài toán bằng phương pháp số. Cuối cùng, mục 5 là phần thảo luận và kết luận. 

2. Xây dựng và chứng minh định lý chính 

Trong mục này, định lý chính của bài báo sẽ được phát biểu và chứng minh dựa trên 

định lý của Schauder về điểm bất động. 

Giả thiết 1: Với mọi tín hiệu vào f  , tồn tại duy nhất một cặp tín hiệu ( , )e u  thỏa 

mãn (2), trong đó :e    và :u   . Tất cả các điều kiện đầu đều bằng 0 khi 0t  . 

Giả thiết 2: Khâu phi tuyến biểu diễn được dưới dạng (4). 

Từ giả thiết 2 (và phương trình (4)) kết hợp với kỹ thuật sử dụng trong [11], [1 - 3] và 

[7 - 8], nếu tín hiệu u bị chặn thì khâu phi tuyến có thể phân tích thành tổng của một khâu 

khuếch đại hệ số hằng K và nhiễu bị chặn d. 

    u t Ku t d     , 0t       (9) 

Nếu ta thay thế khâu phi tuyến bằng (9) thì từ hệ phi tuyến ban đầu (2), ta thu được hệ, 

gọi là hệ tuyến tính phụ như trên hình 5, có dạng: 

*[ ]

c

p

u g e

e f g Ku d

   


    
      (10) 

Trong đó f  , d  và tập hợp được định nghĩa như sau: 

 { |   || || }d d h          (11) 

Kí hiệu là tập hợp các hàm có dạng: 

 0

( ) ( ),      0
( )

0,                                   0

a i i

i

g t g t t t
g t

t







  

 
 

      (12) 

Trong đó ( )  ký hiệu hàm Dirac delta, 0 1 20 ...t t t    , 
0
| |ii
g




  , 

0

| |ag dt



  . Chú 

ý rằng tập hợp là tập hợp các hàm đáp ứng xung của các hệ thống ổn định BIBO. 

Xét hệ thống tuyến tính phụ (10) (và hình 6), ký hiệu g  là đáp ứng xung của hàm 

truyền ( )G s  từ d  đến 'u : 

 
1( ) ( ) ( )[1 ( ) ( )]p c p cG s G s G s KG s G s      (13) 
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Hình 5. Hệ thống tuyến tính phụ của hệ phi tuyến (2) 

 

Giả thiết 3: Với ( )G s  định nghĩa như trong (13), đáp ứng xung g   thỏa mãn ,g g . 

Định lý 1: Giả sử hệ phi tuyến (2) thỏa mãn các Giả thiết 1, 2 và 3, và giả sử û  hữu 

hạn. Yêu cầu điều khiển (6) được thỏa mãn nếu như đối với hệ tuyến tính phụ (10), những 

điều kiện sau được thỏa mãn: 

 
max

,

max
,

ˆ ˆ' ,    ' sup || ' ||

ˆ ˆ' ,    ' sup || ' ||

f d

f d

e E e e

u U u u


 


 





 


     (14) 

Chứng minh: Chứng minh này tương tự như phương pháp được sử dụng trong [11], 

[7-8] và [1-3]. 

Với hàm số :x   , với một giá trị 0T   cố định, định nghĩa hàm chặt: 

( ),    0
( )

0,         
T

x t t T
x t

t T

 



     (15) 

Định nghĩa các tập u và e cho phép như sau: 

 max: |   || ||x x U     

 max: |   || ||x x E    

Với mỗi tập cho trước X  , định nghĩa  |T TX x x X .  

Bây giờ xét hệ (2) và giả thiết (14) đúng. Như vậy, e  và u với mọi f  và 

mọi u . Từ hệ thống (10), ta viết được: 

1
* ( ) * ( )u g d u g f u      (16) 

Trong đó 1
,g g là đáp ứng xung tương ứng của hệ thống có hàm truyền ( )G s và 

1

1
( ) ( )[1 ( ) ( )]

c p c
G s G s KG s G s . Từ (16), ta định nghĩa toán tử :

T T T
 với bất kỳ giá trị T cho 

trước và với mọi T
f  . Tập T  là tập con đóng, bị chặn và lồi của một không gian Banach 

(chi tiết xem [9]). Với kết quả chứng mình trong [7], theo giả thiết ,g g  nên g là một toán 

tử compact, theo đó cũng là một toán tử compact. Áp dụng định lý điểm bất động, tồn tại 

T
u   sao cho ( )u u . Gọie là sai số tương ứng vớiu  thì: 

*

* [ ( )]
c

p

u g e

e f g Ku d u       (17) 

Vì u  hữu hạn nên (17) tương đương với: 

*

* ( )
c

p

u g e

e f g u        (18) 

Theo (18) và theo Giả thiết 1,e  và u  chính là sai số và đầu ra bộ điều khiển của hệ 

thống phi tuyến ban đầu (2). 
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3. Thiết lập hệ bất đẳng thức giải được bằng phương pháp số 

Theo định lý 1, chúng ta cần tính được giá trị ˆ ˆ', 'e u . Vì hệ (10) là tuyến tính nên áp 

dụng tính chất xếp chồng, ta có: 

  

ˆ '

ˆ '

ef ed

uf ud

e

u

 

 

  


  
      (19) 

Trong đó: 

sup{|| ' ||  |  , 0}

sup{|| ' ||  |  0, }

sup{|| ' ||  |  , 0}

sup{|| ' ||  |  0, }

ef

ed

uf

ud

e f d

e f d

u f d

u f d

















 


  


  
  

      (20) 

Các giá trị ,ef uf   tính được nhờ phương pháp đề xuất trong [13] thông qua việc đưa 

bài toán về một bài toán quy hoạch tuyến tính và hoàn toàn tính được bằng các công cụ tính 

toán hiện tại. Chú ý rằng, để sử dụng phương pháp này, đáp ứng xung của hệ phải tính được. 

Các giá trị ,ed ud   tính được bằng phương pháp số nhờ một kết quả thông dụng đối với hệ 

tuyến tính (ví dụ xem [5]): 

  0

0

| ( , ) |

| ( , ) |

ed d

ud d

h e t dt

h u t dt

 

 






 











      (21) 

Trong đó ( , t),  ( , t)d de u   lần lượt là giá trị của ,  e u   tại thời điểm t khi tín hiệu vào f  

bằng 0   và d là xung Dirac. Từ các điều trên, ta có thể phát biểu định lý 2. 

Định lý 2:  Giả sử hệ phi tuyến (2) thỏa mãn các Giả thiết 1, 2 và 3, và giả sử û  hữu 

hạn. Yêu cầu điều khiển (6) được thỏa mãn nếu như đối với hệ tuyến tính (10), những điều 

kiện sau được thỏa mãn: 

 
1 max 1

2 max 2

( ) ,   ( )

( ) ,    ( )

ef ed

uf ud

E

U

   

   

  


  

p p

p p     (22) 

Chứng minh: Từ Định lý 1 và (19 - 20), dễ dàng suy ra điều phải chứng minh. 

Ý nghĩa của Định lý 2, đó là, trong khi ở Định lý 1, các giá trị ˆ ˆ,e u   rất khó để tính 

toán được bằng máy tính, thì ở Định lý 2, các giá trị đó đã được thay bằng các giá trị 
1 2,   

tính được bằng các công cụ tính toán hiện hành. Định lý 2 đã đưa bài toán thiết kế về dạng 

phù hợp với dạng của phương pháp bất đẳng thức. Vì vậy, ta có thể tìm được lời giải bằng các 

giải thuật tìm kiếm sẵn có, ví dụ như MBP (Moving Bounderies Process) (xem [15]).  

4. Điều kiện ổn định BIBO 

Để giải được hệ bất phương trình (22) bằng phương pháp số, thuật toán tìm kiếm phải 

được xuất phát từ một điểm ổn định (điểm ổn định được định nghĩa là một điểm p  mà tất cả 

các giá trị , , ,ef uf ed ud    đều hữu hạn). Điểm ổn định này cũng chính là giá trị p  để hệ ổn định 

BIBO. Bên cạnh đó, định lý 1 và 2 cũng yêu cầu giá trị của û  phải hữu hạn. Định lý 3 sau đây 

sẽ đảm bảo điều kiện đủ để hệ ổn định BIBO.  

Định lý 3: Xét hệ phi tuyến (2) thỏa mãn các giả thiết 1, 2 và 3. Ký hiệu 
cg là hàm đáp 

ứng xung của bộ điều khiển cG . Giả thiết cg  . Như vậy, hệ (2) ổn định BIBO. 
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Chứng minh: Tham khảo trong tài liệu [1] và [3], trong đó phương pháp chứng minh 

dựa vào một định lý chứng minh trong [4]. 

Như vậy, theo định lý 3, nếu ta xác định được bộ điều khiển ( , )
c
G s p  sao cho hàm 

truyền 1( ) ( ) ( )[1 ( ) ( )]p c p cG s G s G s KG s G s   ổn định BIBO thì hệ phi tuyến (2) cũng ổn định BIBO 

và qua đó ˆ ˆ,e u  sẽ hữu hạn. Đối với hệ được gọi là RDDS (retarded delay diferrential systmes - 

trong đó bao gồm cả rational systems) thì hệ sẽ ổn định BIBO khi và chỉ khi các nghiệm của 

phương trình đăc trưng có phần thực âm. 

Ký hiệu ( )f s là phương trình đặc trưng của ( )G s và: 

0
sup{Re( ) : ( ) 0}s f s     (23) 

Điều kiện để hệ (23) ổn định BIBO là: 

0
,      0< 1      (24) 

Hiển nhiên 0  phụ thuộc vào phương pháp bất đẳng thức (24) sẽ được dùng để kiểm 

tra tính ổn định của hệ phi tuyến (2). 

5. Ví dụ minh họa phương pháp 

Mục 5 trình bày một ví dụ thiết kế bộ điều khiển cho một đối tượng tuyến tính có trễ 

để minh họa cho sự hiệu quả của phương pháp thiết kế trình bày trong các phần trước. Hàm 

truyền của đối tượng là: 

0.22
( )

( 1)( 2)

s

P

e
G s

s s




        (25) 

Các khâu phi tuyến có độ dốc bằng 1 và giá trị   không hề biết rõ, chỉ biết rằng 

nằm trong giới hạn từ 0 đến 0.1. 

Yêu cầu điều khiển là giữ cho sai số và tín hiêu ra từ bộ điều khiển nằm trong khoảng 

lần lượt là 0.1, 10  , với mọi tín hiệu vào f  trong đó: 

1,  0.1M D         (26) 

Theo đó, ta viết được hệ bất đằng thức: 
4

0

1

2

( ) 10

( ) 0.1

( ) 10







 


 
 

p

p

p

       (27) 

Trong đó bất đẳng thức thứ nhất tương ứng với điều kiện ổn định BIBO của hệ, hai bất 

đằng thức phía dưới ứng với yêu cầu điều khiển là sai số và đầu ra bộ điều khiển nằm trong 

khoảng 0.1 , 10 . Để giải hệ (27), trong ví dụ này, chúng ta dùng giải thuật tìm kiếm MBP 

(moving bounderies process) (xem [14-16]). Ngoài ra, chúng ta có thể sử dụng các giải thuật 

khác được nêu trong [15]. 

Để tính được các giá trị 1 2,  ứng với mỗi giá trị p , chúng ta cần tính được đáp ứng 

xung của hệ (xem giải thích trong phần 3). Việc tính đáp ứng xung của hệ có trễ được thực 

hiện bằng các sử dụng thuật toán trình bày trong [17].  

Bộ điều khiển được chọn có dạng: 
2

1 2 3

2

6 4 5

( )
( , )

( )( )c

p s p s p
G s

s p s p s p
p      (28) 

Với 
6

1 2 3 4 5 6
[ , , , , , ]Tp p p p p pp  là tham số thiết kế cần tìm. 
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Sau khi tìm kiếm, chúng ta có thể tìm được một giá trị p  thỏa mãn: 

[961.32,2.91,2.14,5.88,840.56,0.01]Tp    (29) 

Và giá trị tương ứng là: 

0 1 2
1.029, 0.098, 2.373     (30) 

Để kiểm tra lại bộ điều khiển (28 - 29) thỏa mãn yêu cầu điều khiển hay không, tín 

hiệu thử (test input) f  được tạo ra ngẫu nhiên với biên độ và độ dốc thỏa mãn (26). Việc thử 

được tiến hành với các khâu phi tuyến khe hở, khâu chết và khâu ma sát có độ dốc bằng 1 và 

  nằm trong khoảng (0,0.1] . Kết quả mô phỏng thể hiện trên hình 6 cho thấy yêu cầu điều 

khiển sai số nằm trong giới hạn 0.1 và tín hiệu ra nằm trong giới hạn 10 hoàn toàn được 

thỏa mãn. 

 

   

Hình 6. Kết quả mô phỏng của ví dụ trong mục 5, với các khâu phi tuyến khác nhau 

 

6. Kết luận 

Bài báo đã phát triển một phương pháp thiết kế bộ điều khiển ( )
c
G s cho hệ thống (2) 

bằng phương pháp số sao cho sai số e và tín hiệu ra của bộ điều khiển u luôn nằm trong giới 

hạn cho phép lần lượt là max max
,E U với mọi tín hiệu vào f . Bằng cách sử dụng phương 

pháp thay thế như trong phương trình (9), định lý 1 đã cho phép thay thế bài toán tìm bộ điều 

khiển cho hệ phi tuyến (2) bằng bài toán tìm bộ điều khiển chon hệ tuyến tính phụ (10) với 

hai đầu vào là f  và d . Định lý 2 đã thay thế yêu cầu điều khiển đối với hệ tuyến tính 

(10) bằng hệ 2 bất phương trình có thể tìm được lời giải bằng phương pháp số với các giải 

thuật hiện hành. Vì hàm truyền của hệ tuyến tính ( )
p
G s mô tả dưới dạng tích chập, là một dạng 

tổng quát hơn so với trường hợp hàm truyền có dạng phân thức mà tử số và mẫu số là đa 

thức, nên phương pháp này có thể áp dụng được với các hệ tuyến tính tham số rải (distributed 
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parameters). Ngoài ra, phương pháp này cũng áp dụng được với trường hợp khâu phi tuyến

nằm ở đầu ra của ( )
p
G s . 
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Tính toán mô phỏng động lực học dòng khí xả qua tua bin tăng áp 
Usage of CFD to study the dynamics of exhaust flow through turbocharger 

 

Lê Văn Điểm1, Vũ Văn Duy1,  

Nguyễn Chí Công1, Nguyễn Văn Thịnh2 
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Tóm tắt 

Bài báo đưa ra cơ sở toán học và ứng dụng phần mềm Ansys - Fluent để tính toán mô 

phỏng động lực học dòng khí xả qua tua bin tăng áp dạng hướng trục. Mô hình nghiên cứu 

được tham khảo của cụm tua bin - máy nén tăng áp khí xả VTR160 được trang bị trên các 

động cơ diesel SULZER 3AL25/30. 

Từ khóa: Tua bin tăng áp khí xả, phần mềm Ansys-Fluent, động lực học dòng khí xả. 

Abstract 

This paper establishes the mathematical model with application of CFD to solve the 

dynamics of exhaust flow through an axial turbine. The model was built based on VTR160 

turbocharger equipped on auxiliary diesel engine SULZER 3AL25/30.   

Keywords: Turbo charger, Ansys-Fluent soltware, dynamics of exhaust flow. 

1. Giới thiệu 

Công nghệ thay đổi biên dạng hình học cánh tuabin khí xả tăng áp (Variable 

Geometry Turbocharger - VGT) đã được nghiên cứu và áp dụng trong những năm gần đây. 

Việc thay đổi biên dạng hình học cho phép thay đổi chế độ chảy của dòng khí xả qua tuabin, 

qua đó thay đổi các thông số làm việc của tổ hợp tăng áp phù hợp với các chế độ tải khác 

nhau của động cơ. Đối với các động cơ diesel tàu thủy, công nghệ này hầu như chưa được áp 

dụng. Trên các động cơ tàu thủy cũ, chất lượng công tác của động cơ và hệ thống tăng áp suy 

giảm dẫn đến tình trạng “khói đen”. Một trong những giải pháp khắc phục tình trạng trên là 

cải thiện chế độ công tác của tuabin tăng áp. Nhưng thay đổi thông số nào của cụm tua bin 

này cho phù hợp? Để trả lời câu hỏi này, nhóm tác giả đưa ra giải pháp ứng dụng phương 

pháp số để tính toán mô phỏng động lực học dòng khí xả qua tua bin tăng áp. Từ đó đánh giá 

hiệu quả chuyển đổi năng lượng của dòng khí xả thành công suất trên trục tua bin, đưa ra cơ 

sở khoa học và tính toán mô phỏng yếu tố chính làm giảm hiệu quả chuyển đổi này.  

Trong phạm vi bài báo, nhóm tác giả đưa ra qui trình nghiên cứu nói chung và triển 

khai bước đầu cho bài toán nghiên cứu sự ảnh hưởng của góc đặt cánh hướng dòng vào tua 

bin tới hiệu quả chuyển đổi năng lượng khí xả.  

2. Mô hình nghiên cứu và cơ sở toán học 

2.1. Mô hình nghiên cứu 

Mô hình nghiên cứu là tổ hợp tuabin khí xả tăng áp cho động cơ diesel. Hình 1 là ảnh 

chụp cụm rô to và vành ống phun (cánh hướng) của tuabin tăng áp VTR160 tại phòng thí 

nghiệm Khoa Máy tàu biển, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. 

 

 

 

 

 

 

  

Hình 1. Hình dạng thật roto và vành cánh hướng tua bin khí xả 



THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY 2016 

 

 

HỘI NGHỊ QUỐC TẾ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI 2016                                       170 

Phần tua bin ở đây có dạng hướng trục, bao gồm phần dẫn dòng từ miệng khí xả, qua 

cánh hướng và đi vào cánh tua bin. Để thuận tiện cho việc tính toán mô phỏng ta có thể mô 

hình hóa như sau:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ở đây, đầu vào là năng lượng khí xả, thể hiện qua các thông số như nhiệt độ, vận tốc, 

áp suất; đầu ra là mô men và số vòng quay trên trục. 

2.2. Cơ sở toán học 

- Về thủy khí động lực học: đây là bài toán máy cánh dẫn hướng trục với lưu chất 

dạng nén được (hình 3). Vì vậy, sự tương tác và trao đổi năng lượng của dòng khí xả thành 

công suất trên trục tua bin sẽ tuân thủ theo các phương trình chủ đạo như sau [2,3]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phương trình Euler cho dòng khí qua tua bin:  

        
2

1 2
2 1 2 1

1

tan tanp

u uU
c T T

g U u
 

 
   

 

                         (1) 

Trong đó:  

U = ω.r là vận tốc theo; V là vận tốc tổng hợp; VR: là vận tốc tương đối; v1=V1.sinα1; 

v2=V2sinα2; u1=V1.cosα1; u2=V2.cosα2; v1R=V1R.sinβ1; v2R=V2R.sinβ2; T là nhiệt độ; cp là hệ số 

áp suất,… 

Tính toán lưu lượng khí xả động cơ SULZER 3AL25/30. 

- Số xy lanh   : 3 

- Đường kính xy lanh   : 250 mm 

- Hành trình piston   : 300 mm 

- Thể tích xy lanh   : 14726 cm3 

 

U Vi 

ViR 

vi 

viR 

ui 

αi 

βi 

I=0 
I=1 I=2 

roto stato
o 

Hình 3. Tam giác tốc độ tạo 3 mặt cắt 

 

Hình 2. Mô hình nghiên cứu 

Cánh hướng Cánh tua bin 

Đầu ra 

- Khí xả 

- công suất trên trục  

Đầu vào 

- năng lượng khí xả 
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- Vòng quay   : 750 vg/ph 

- Công suất định mức  : 408 kW 

- Suất tiêu hao nhiên liệu  : 192,5 g/kW.h 

- Nhiệt độ khí xả    : 815 K 

- Áp suất tăng áp Pk  : 216,4 kpa 

Theo tài liệu [3], suất tiêu hao khí xả qua tuabin được tính theo công thức sau:  

          
 1....

3600

.
0  as

ee
hklt L

Ng
bGG 

                        (2) 

Trong đó: 

 ge - Suất tiêu hao nhiên liệu: ge = 192,5 g/kW.h = 0,1925 kg/kW.h; 

 Ne - Công suất động cơ: Ne = 408 kW; 

 µs - Khối lượng 1 kmol không khí: µs = 28,95 kg/kmol; 

 α - Hệ số dư lượng không khí, chọn theo [3], với động cơ thấp tốc α = 2; 

 L0 - Lượng không khí lý thuyết đốt cháy 1 kg nhiên liệu: L0 = 0,495 kg/kmol; 

 φa - Hệ số khí quyét: φa = 1,05. 

Thay các giá trị trên vào phương trình, xác định được: 

)105,1.495,0.2.95,28.(
3600

408.1925,0
ltG   =  0,678 kg/s. 

Suất tiêu hao khí qua tuabin cũng là lưu lượng không khí ra khỏi động cơ là Glt  = 

0,678 kg/s. 

Trường vận tốc và năng lượng được xác định qua phương trình động lượng và phương 

trình năng lượng như sau: 

          tv v v p v v g F
t
   


        
 

                  (3) 

           eff hE v E p k T s
t
 


     



                                     (4) 

Trong đó E: là năng lượng; T: nhiệt độ; p: áp suất; : khối lượng riêng; : hệ số nhớt 

động lực học; g: gia tốc trọng trường; F, sk: kể đến yếu tố ảnh hưởng khác.     

- Về phương pháp số: bài toán được chia làm hai vùng, vùng một tính từ mặt vào qua 

cánh hướng đến trước khi đi vào cánh tua bin (vùng tĩnh); vùng hai từ đầu ra của vùng 1 

tương tác với cánh tua bin tới đầu ra (vùng quay). Như vậy cần chú ý đặt điều kiện biên cho 

đối tượng là “tường tĩnh” và “tường quay”, các kỹ thuật giải khác được lựa chọn là k-ε, 

moving frame. Các cửa sổ chính được thể hiện qua hình 4, 5 [1].  

- Sử dụng phương trình năng lượng: 
 

 
Hình 4. Đưa vào phương trình năng lượng 
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- Đối với khối quay sử dụng mô hình “moving frame”: 

 
 

 

 

3. Một số kết quả và phân tích 

Mô hình nghiên cứu được xây dựng lại với kích thước thật trên phần mềm Solid Work 

và được chia lưới bằng phần mềm Workbench (khoảng 1,8 triệu ô lưới) như mô tả trên các 

hình 6 và 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 6. Mô hình bài toán 3D 

 

 

Hình 5. Cửa sổ lựa chọn mô hình “moving frame” 
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 Hình ảnh lưới chia trên cánh tua bin: 

 
Hình 7. Mô hình chia lưới 

Với mục tiêu xây dựng qui trình nghiên cứu bài toán động lực học dòng khí xả qua tua 

bin tăng áp nhằm đánh giá hiệu quả chuyển đổi năng lượng của dòng khí xả thành công suất 

trên trục tua bin, trong phạm vi bài báo này, số liệu đầu vào được tính cho một điểm làm việc 

để minh chứng cho nội dung của phương pháp. Kết quả tính toán chỉ dừng lại ở việc làm rõ 

các thông số động lực học của mô hình. 

Bảng 1. Thông số đầu vào 

Số vòng quay tua bin Nhiệt độ khí xả (0C), đầu vào Nhiệt độ khí xả (0C), đầu ra 

12.000 vòng /phút 450 380 

 

Sau khi tính toán, trường phân bố áp suất, vận tốc dòng khí và nhiệt độ tại mọi điểm 

trong không gian tính toán được xác định (hình 8). Từ đó, cho phép xác định được mô men và 

công suất trên trục tua bin. 

 
Hình 8. Phân bố áp suất trong tua bin 
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Theo hình 8, dễ thấy dần về phía ra của cánh hướng dòng, do tiết diện thu hẹp lại cho 

nên tốc độ dòng khí tăng nhanh và áp suất giảm dần. 

Trong trường hợp này, nhiệt độ đầu vào của dòng khí xả được chọn là một giá trị 

không đổi tương ứng với một chế độ làm việc của động cơ. Thực tế, nhiệt độ này thay đổi 

theo tải. Vì vậy cần phải tính toán sơ bộ hoặc có số liệu thực nghiệm tương ứng với mỗi điểm 

làm việc của tua bin tăng áp để có thể xây dựng mô hình ở nhiều chế độ công tác khác nhau. 

Hình 9 dưới đây là phân bố nhiệt độ của dòng khí xả trong tua bin: 

 
Hình 9. Phân bố nhiệt độ trong tua bin 

Trường phân bố vận tốc của dòng khí xả qua tua bin cho phép đánh giá được tổn thất 

năng lượng:  

 
Hình 10. Phân bố vận tốc trong tua bin 
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Khi vận tốc dòng khí xả qua cánh hướng tăng sẽ làm tăng hiệu quả chuyển đổi năng 

lượng nhưng cũng đồng thời làm tăng tổn thất năng lượng (tổn thất tỷ lệ thuận với bình 

phương tốc độ dòng). Vì vậy cần tính toán góc đặt cánh hướng sao cho phù hợp nhất để tăng 

hiệu quả biến đổi năng lượng. 

Mô men trên trục của một cánh tua bin (cánh quay) được xác định. Kết quả được xuất 

ra từ phần mềm có dạng như sau: 
 

Bảng 2. Kết quả tính toán mô men trên cánh tua bin 

 
Ở đây, với số cánh tua bin là 53, tổng mô men trục quay do dãy cánh tua bin tạo ra khi 

ấn định số vòng quay là 12000 vòng/phút là: Mt = 53 x 120,68192 = 6396,14 N.m. 

4. Kết luận 

Bài báo đã xây dựng được qui trình ứng dụng CFD và cụ thể là phần mềm Fluent-

Ansys để tính toán mô phỏng cụm tua bin tăng áp động cơ diesel. Các kết quả tính toán cho 

phép các chuyên gia về lĩnh vực khai thác máy tàu thủy có cơ sở để đánh giá khả năng chuyển 

đổi năng lượng của dòng khí xả thành công suất trên trục tua bin cũng như đưa ra được giải 

pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của động cơ. Đối với các động cơ diesel cũ, một trong các 

biện pháp cải thiện chất lượng làm việc của hệ thống tăng áp là thay thế cụm ống phun có 

biên dạng cánh phù hợp với chế độ khai thác nhất định.  

Với kết quả ban đầu thu được, mô hình có thể được phát triển khi tính đến hoạt động 

của cả tổ hợp tuabin - máy nén cũng như của động cơ diesel. 

Tài liệu tham khảo 

[1]. www.ansys.com. 

[2]. Jack D. Mattingly. Elements of gas turbine propulsion. McGraw-Hill Book Co. 1996. 

[3]. Lê Viết Lượng. Lý thuyết động cơ diesel. Nhà xuất bản giáo dục. 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY 2016 

 

 

HỘI NGHỊ QUỐC TẾ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI 2016                                       176 

Nghiên cứu hoàn thiện chương trình tính toán cho thiết bị phân tích  

quá trình công tác của động cơ đốt trong 
Completed research program for computational analysis equipment working process of 

internal combustion engines 
 

Nguyễn Trí Minh, 

 Trương Văn Đạo, Đồng Mạnh Hùng 

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, 

triminhdhhh@yahoo.com 
 

Tóm tắt 

Việc nghiên cứu lý thuyết, điều chỉnh tối ưu nâng cao công suất cho động cơ đốt trong 

là rất cần thiết trong quá trình nghiên cứu nhiên liệu mới, khai thác, sửa chữa động cơ đốt 

trong. Hiện nay vẫn sử dụng thiết bị cơ khí, nhưng loại này có độ trễ lớn, độ chính xác thấp, 

tùy thuộc vào kinh nghiệm của người sử dụng, rất khó để tính toán, so sánh và phân tích. Việc 

sử dụng kỹ thuật số để đo lường và phân tích có lợi thế rõ ràng so với các hệ cơ khí: độ chính 

xác rất cao, có khả năng tự động tính toán, đo đạc, phân tích rất nhiều thông số khác nhau 

theo thời gian thực. Vì vậy, nhóm nghiên cứu đã lựa chọn thiết kế thiết bị đo đạc và phân tích 

quá trình công tác của động cơ diesel bằng máy tính kết hợp với vi điều khiển. 

Từ khóa: Công suất động cơ đốt trong, kỹ thuật số, đo đạc và phân tích, quá trình 

công tác động cơ. 

Abstract 

The theoretical study, optimal correction enhance capacity for internal combustion 

engines are essential in the process of researching the alternative fuel, operating, repairing 

the internal combustion engine. Currently people use mechanical equipment, but this kind of 

large delays, low accuracy and depending on the user experience and is difficult to calculate, 

compare and analyze. Use of digital has major use to measure and analyze the evident 

advantages compared with mechanical system: high accuracy, with the high ability to 

automatically calculate, and analyze many parameters in real time. Our research focuses on 

design instrumentation and analysis combustion characterises of the diesel engine by 

computer integrating with microcontrollers. 

 Keywords: Capacity for internal combustion engines, digital, instrumentation and 

analysis, combustion characterises. 
 

1. Giới thiệu thiết bị 

Hệ thống đo lường và phân tích quá trình công tác cho động cơ Diesel đã trở lên một 

nhu cầu bức thiết đối với các kỹ sư trong việc thiết kế, khai thác, hiệu chỉnh tối ưu nâng cao 

công suất và chẩn đoán tình trạng kỹ thuật của hệ động lực tàu thuỷ. Xuất phát từ nhu cầu đó 

một số hãng trên thế giới đã phát triển hệ thống này như AVL, Kistler, PCB,… Một trong 

những trở ngại để có thể áp dụng thiết bị ngoại nhập đó là giá thành các hệ thống này thường 

rất đắt. Theo chúng tôi biết, ở Việt Nam chưa có một cơ sở nghiên cứu hoặc công ty nào phát 

triển những hệ thống như vậy. Bài viết này chúng tôi muốn giới thiệu một hệ thống dùng để 

đo đạc và phân tích quá trình công tác cho động cơ đốt trong sử dụng máy vi tính kết hợp với 

vi điều khiển (µC). Một số ưu điểm nổi bật đó là chính xác, tin cậy, giá thành hạ, dễ lắp đặt, 

có nhiều tiện ích, có thể áp dụng cho bất kỳ động cơ đốt trong nào kể cả với động cơ cao tốc. 

So sánh với các thiết bị nhập ngoại sản phẩm của chúng tôi có giá thành hạ, chi phí huấn 

luyện, bảo dưỡng, thay thế thấp hơn, lắp đặt đơn giản, nhiều tiện ích như sau: 

- Tốc độ truyền 1 MBps; 

- Truyền xa đến 1 km; 
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- Cách ly điện 2.4 kV; 

- Đo 2 kênh áp suất cháy, 1 kênh áp suất phun nhiên liệu; 

- Phần cứng chính xác, gọn nhẹ, dễ sử dụng; 

- Phần mềm thiết kế khoa học, dễ dùng, nhiều tiện ích; 

- Có nhiều tính toán, đồ thị hơn; 

- Thể hiện được góc đóng mở xupap trên đồ thị; 

- Có hay không có thiết bị xác định góc quay (Encoder hay Proximity) vẫn có thể đo 

được; 

- So sánh tất cả các đồ thị tính toán được theo thời gian; 

- Tính chính xác công suất chỉ thị của động cơ đốt trong; 

- Có thể so sánh dữ liệu giữa các lần đo khác nhau, các động cơ khác nhau; 

- Có thể so sánh dữ liệu của các kiểu động cơ khác nhau (2/4 kỳ); 

- Tín hiệu trung thực; 

- Công cụ Engine Report, đơn giản, dễ dùng thuận tiện cho báo cáo, có tính năng tạo 

Report từ File Template của những lần đo trước; 

- Có thể xuất dữ liệu đo được ra File Excel dùng để nghiên cứu tiếp theo, các hãng 

khác không có tính năng này. 

2. Cơ sở lý thuyết, tính toán thiết kế thiết bị phân tích  

  Để tính toán các thông số động lực học cho động cơ đốt trong ta xây dựng mô hình 

tính như sau: 

 

Hình 2.1. Mô hình tính toán cho động cơ đốt trong 

H: chiều cao từ đỉnh piston, D: đường kính xy lanh, P: lực do áp suất trong buồng đốt,  

l: chiều dài biên, 2R: hành trình piston, α: góc quay trục khủy. γ: góc kẹp biên. 

Tính mô men quay theo áp suất cháy 

Theo hình 2.1 ta tính được công thức như sau: 

2
2

( ( ( ) ))
*

* * ;
4

2* ( ( ( ) ))
/

R
sin arcSin Sin

D lM p S
R

Cos arcSin Sin
l

N m
 






 
 

                                                  (1) 

Tính công suất chỉ thị 

Và tính được công suất chỉ thị như sau: 

  
2 ( ( ( ) ))

* 2* *
* * *

4 60
2* ( ( ( ) ))

R
sin arcSin Sin

D nlp S kW
R

Cos arcSin Sin

P

l

 
 






                     (2) 

Trong trường hợp động cơ có patanh bàn trượt cũng tương tự như trên. 

 Tính toán hành trình Piston h: 
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                     h0 +  .  . .h l R l cos R Cos m                                                              (3) 

Tính % thể tích công tác của động cơ: 

    
 

100* 0     .   .100*
%   . %

0 2 0 2

h l R l cos R Cosh
h

h R h R

    
 

 
                     (4) 

Sơ đồ kết nối thiết bị phân tích với động cơ 

Để phân tích quá trình công tác cho động cơ đốt trong các thiết bị kiểm tra giám sát 

được kết nối như sơ đồ sau: 

 

Hình 2.2. Sơ đồ kết nối với động cơ 

3. Thiết kế chế tạo thiết bị phân tích 

Yêu cầu thiết kế 

- Dải đo: đo áp suất cháy: 0 - 250 bar, đo áp suất cao áp 0 - 3000 bar; 

- Thiết bị đơn giản, dễ lắp đặt và sử dụng cho tất cả các loại động cơ đang hoạt động; 

- Vẽ các đồ thị P/φ, T/φ, M/φ, P/t, T/t, M/t, P/V, T/V, M/V,… và rất nhiều các đồ thị, 

tính toán liên quan đến quá trình công tác của động cơ đốt trong; 

- Xác định các giá trị Pc, Pz tốc độ tăng áp, vòng quay; 

- Tính toán chính xác công suất chỉ thị Pi và rất nhiều các thông số khác; 

- Vẽ đồ thị tốc độ Piston, giá trị cực đại và trung bình; 

- So sánh sự không đồng đều Pc, Pz, công suất, vòng quay,… của các Cylinder. 

Lựa chọn thiết kế kiểu dáng công nghiệp 

  

Hình 3.1. Module thiết bị Hình 3.2. Toàn bộ thiết bị 

Phần cứng của thiết bị 
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Phần cứng được xây dựng bởi chương trình thiết kế mạch AD (Altium Designer) và 

được lập trình vi điều khiển bằng ngôn ngữ C, làm nhiệm vụ thu thập, xử lý sơ bộ dữ liệu rồi 

gửi cho PC (Personal computer). 

  

Hình 3.3. Sơ đồ mạch điện Hình 3.4. Mạch in 3D 

 

Phần mềm: xử lý dữ liệu, tính toán, phân tích các thông số, hiển thị theo thời gian thực. 

Các phần mền xử lý dữ liệu, tính toán, phân tích các thông số, hiển thị theo thời gian 

thực như sau: 

 

  

Hình 3.5. Giao diện chính Hình 3.6. Các đồ thị và tính toán 

 

  

Hình 3.7. So sánh các giá trị tính toán được Hình 3.8. Đồ thị P/V 

4. Kết quả quá trình đo thực tế 

Quá trình đo đồ thị quá trình cháy của động cơ chính HANSHIN 6L27BHS Power: 

700PS Speed: 400 RPM dưới tàu Sao Biển được thể hiện như hình 4.1, 4.2. 
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Hình 4.1. So sánh các đồ thị trên P/ø Hình 4.2. So sánh các đồ thị tại TDC 

Sau khi đo thực tế thì thiết bị phân tích quá trình cháy cho xuất ra các thông số của 

động cơ thể hiện như bảng 4.1. 

Bảng 4.1. Quá trình đo và tính toán có số liệu 

 

Pmax 

(bar) 
Pc (bar) Pc/Pmax 

Góc phun 

sớm 
Pi (bar) 

Speed 

(RPM) 

Power 

(kW) 

Cyl1 / 0 44.08 34.70 0.79 5.69 6.71 300.26 38.45 

Cyl2 / 0 44.34 32.75 0.74 5.82 6.66 303.27 38.55 

Cyl3 / 0 46.71 35.92 0.77 6.64 7.51 300.39 43.05 

Cyl4 / 0 45.37 35.96 0.79 2.87 7.03 301.61 40.44 

Cyl5 / 0 46.06 36.65 0.80 3.73 6.78 303.89 39.35 

Cyl6 / 0 47.76 37.63 0.79 4.63 7.29 303.97 42.27 

Average 45.72 35.60 0.78 4.90 7.00 302.23 40.35 

SUM 

      

242.11 

Qua quá trình đo đạc phân tích của thiết bị đã đánh giá được tình trạng, quá trình làm 

việc của động cơ như sau: 

- Sự không đồng đều Pc, Pz, Góc phun sớm, chậm cháy, cháy rớt, tỷ số tăng áp 

Pc/Pz, công suất giữa các xy lanh. 

Qua đó có thể: 

- Cân bằng các giá trị của các xy lanh để động cơ hoạt động ổn định, tin cậy, nâng 

cao công suất, hiệu suất, tuổi thọ động cơ. 

Bảng 4.2. Đánh giá tình trạng động cơ 

STT Các giá trị Có thể đánh giá được 

1.  Pc 
Mức độ dò lọt. 

Việc nạp khí có hoàn thiện không. 

2.  Pz Chất lượng cháy, lượng cấp nhiên liệu. 

3.  Góc phun sớm Góc phun sớm, mức độ cháy trễ. 

4.  Mức độ cháy trễ Chất lượng phun, vòi phun 

5.  Tỷ số Pc/Pz Tỷ lệ dư lượng không khí, chất lượng cháy. 

6.  Công suất Sự đồng đều công suất. 

 

5. Kết luận 

Thiết bị phân tích quá trình công tác cho động cơ là thiết bị hữu ích trong lĩnh vực 

khai thác, sửa chữa và nghiên cứu về động cơ đốt trong, nhưng vì nhiều lý do, trong thời gian 

khá dài (một số hãng bắt đầu phát triển từ năm 1950) các hãng phát triển về thiết bị này vẫn 

chưa đưa ra thiết bị gần gũi với người dùng: như giá thành, tiện lợi, gọn nhẹ, dễ dùng, chính 
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xác,… Chúng tôi xây dựng thiết bị này với mong muốn đưa ra 1 sản phẩm đến gần hơn, mang 

lại nhiều lợi ích cho việc huấn luyện, bảo dưỡng khai thác động cơ đốt trong nói chung và 

động cơ diesel tàu thủy nói riêng một cách hiệu quả. 
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Xác định sự không phù hợp giữa vỏ tàu - chân vịt - động cơ chính  

trong khai thác 
Estimate on the miss-matching between ship’s hull - propeller and main engine in operation 

 

Nguyễn Hùng Vượng 

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, 

vuongnh@vimaru.edu.vn 
 

Tóm tắt 

Bài báo giới thiệu về phương pháp xác định sự không phù hợp giữa sức cản vỏ tàu và 

khả năng sinh công của máy chính tàu thuỷ sau một thời gian khai thác dẫn tới ảnh hưởng 

hiệu quả kinh tế trong khai thác tàu. Đồng thời bài báo công bố kết quả tính cụ thể về mức độ 

không phù hợp giữa vỏ tàu - chân vịt và động cơ với tàu dầu M/T Glory Star của công ty 

Khải Hoàn sau 5 năm khai thác ở tuyến Đông Nam Á và Bắc Á. 

Từ khóa: Sự không phù hợp, gia tăng sức cản, suy giảm sinh công, tàu Glory star, quá tải. 

Abstract 

This paper briefly introduces the method to estimate the miss-matching between ship’s 

hull - propeller hydrodynamic resistance and main engine output in service and give an 

overview on the point of economy in operation of the ship. The paper also demonstrates the 

calculation results of miss-matching between ship’s hull-propeller and main engine for a real 

ship, M/T Glory Star, that belongs to Khai Hoan shipping corporation (K-Marine) ship 

owner, after 5 years service in South-East Asia and Northern Asia water. 

Keywords: Miss-match, hull resistance, main engine output, M/T Glory Star, torque rich. 
 

1. Đặt vấn đề 

Mặc dù đã được tính toán thiết kế nhằm đảm bảo sự phù hợp giữa hoạt động sinh công 

của máy chính và sức cản vỏ tàu ở tốc độ và điều kiện khai thác cụ thể thông qua một chân vịt 

phù hợp, trên quan điểm là phát huy công suất thiết kế động cơ chính ở chế độ hoạt động an 

toàn, hiệu quả. Tuy nhiên trong thực tế khai thác tàu, sau thời gian 7 - 10 năm chạy biển máy 

chính bắt đầu có biểu hiện quá tải, giảm vòng quay và tốc độ tàu suy giảm đáng kể, đặc biệt 

biểu hiện ngày càng rõ nét với tàu trên 10 - 15 tuổi. 

Để khắc phục, giảm thiểu mức độ ảnh hưởng của hiện tượng nêu trên cần phải tính toán 

xác định cụ thể mức độ không phù hợp giữa sức cản thủy động của vỏ tàu và khả năng sinh công 

của máy chính qua đó lựa chọn giải pháp phù hợp nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả hơn trong 

khai thác.  

2. Nguyên tắc tính chọn chân vịt và lựa chọn điểm công tác cho động cơ 

Có thể nói chân vịt là thiết bị quan trọng đảm bảo sự phù hợp giữa hoạt động của động 

cơ và sức cản thủy động vỏ tàu trong một điều kiện khai thác cụ thể, bởi vậy bước tính chọn 

phải thực hiện chính xác và bắt buộc khâu thiết kế phải qua thử nghiệm (thử mô hình, mô 

phỏng, chạy thử,…). 

Về lý thuyết có thể lựa chọn điểm tính thiết kế chân vịt là P1 trên đường đặc tính C0 

nhẹ tải hơn khoảng 5% - 7% so với đặc tính chân vịt chuẩn (lý thuyết) C. Điểm O gọi là điểm 

khai thác lý thuyết (hợp lý) với công suất đạt 90% giá trị định mức. Ngoài ra điểm P1 phải lấy 

thấp hơn khoảng 15 - 23% công suất so với điểm công tác định mức của động cơ N do cần có 

15% dự trữ công suất cho điều kiện thời tiết sóng gió và 8% cho trường hợp vỏ tàu tăng sức 

cản sau 2,5 năm khai thác. Tuy nhiên một số ít trường hợp có thể lấy điểm thiết kế chân vịt P2 

trùng với K0 cao hơn [2]. 
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Hình 1. Lựa chọn điểm thiết kế chân vịt và điểm khai thác động cơ 

Việc tính chọn chân vịt chính xác sẽ giúp động cơ phát huy khả năng công suất, an 

toàn, kinh tế trong khai thác và tàu đạt được tốc độ thiết kế. Đây là bước làm hết sức khó 

khăn cần đòi hỏi kinh nghiệm và sử dụng kết quả của các thử nghiệm công phu. Ngày nay có 

thể sử dụng phần mềm chuyên dụng giúp tính chọn và thiết kế chân vịt tàu thủy. 

 
Hình 2. Các điểm khai thác động cơ dự kiến 

 

Khi lựa chọn, chế tạo được chân vịt phù hợp thì các chế độ khai thác ứng với các điều 

kiện khai thác khác nhau dự kiến sẽ là: K0, K1, K2, K3 ở các điều kiện khai thác khác nhau, 

trong đó điểm K0 được mong muốn khai thác lâu dài ở điều kiện khai thác thuận lợi. Để kiểm 

chứng quá trình thiết kế và công nghệ đóng tàu, trước khi xuất xưởng con tàu cần thực hiện 

bước thử biển (seatrial) [2]. Đặc tính chân vịt C2 được thiết lập và thường nhẹ hơn so với 

trường hợp tàu chở đầy hàng vì khi thử biển hầu hết các tàu đều chạy ba-lát. Khi tàu chạy 

trong điều kiện sóng gió, hoặc ngược dòng chảy đường đặc tính chân vịt là C1 nặng tải hơn 

chút ít, điểm khai thác tương ứng là K1. Trong khoảng thời gian 2,5 - 3 năm bề mặt vỏ tàu 

bám hà và rong rêu làm gia tăng sức cản, đặc tính chân vịt dịch dần về đường C và thông 

thường cần lên đà để cạo hà sơn lườn làm sạch vỏ tàu, đảm bảo đặc tính chân vịt quay trở lại 

đường C0. Nếu vỏ tàu bẩn kết hợp với tàu chạy ngược sóng to gió lớn, đặc tính chân vịt có thể 

dịch đến C3, điểm khai thác K3 dịch sát vùng giới hạn mô men (vùng “torque rich” được gạch 

trên đồ thị) gây nhiều nguy hại cho động cơ [1]. 
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Bên cạnh đó, khả năng sinh công của động cơ kém đi do tình trạng kĩ thuật kém, động 

cơ già cũ làm giảm công suất và thu hẹp vùng giới hạn. Vì vậy cần phải xác định lại sự không 

phù hợp giữa động cơ và vỏ tàu - chân vịt để có giải pháp hiệu chỉnh hợp lý. 

3. Xác định sự không phù hợp giữa vỏ tàu - chân vịt và động cơ chính 

3.1. Mức độ gia tăng sức cản vỏ tàu 

Sức cản thủy động tàu thủy chủ yếu phụ thuộc vào tốc độ chạy tàu, tình trạng vỏ tàu 

và điều kiện khai thác. Do sự xấu đi của tình trạng kĩ thuật bề mặt vỏ tàu, đặc biệt phần dưới 

nước, nên làm tăng đáng kể sức cản vỏ tàu, ước tính sau 2,5 năm khai thác sức cản vỏ tàu có 

thể tăng từ 4 - 7% và mức độ ngày càng cao theo tuổi tàu. Điều đáng quan tâm ở đây là khi độ 

nhám bề mặt gia tăng sẽ tác động gia tăng đáng kể thành phần sức cản sóng. Bởi vậy trong 

một số trường hợp thời tiết xấu, tình trạng kỹ thuật vỏ tàu kém tàu chạy ngược sóng to gió lớn 

có thể là gia tăng đến 200% sức cản [2]. 

 
Hình 3. Điểm phối hợp công tác đi vào vùng torque rich 

Việc gia tăng sức cản do độ nhám bề mặt vỏ là tất yếu (bám hà, rong rêu, tróc rỗ, biến 

dạng bề mặt). Sau 7 - 10 năm khai thác tàu, mặc dù được lên đà định kì cạo hà sơn vỏ nhưng 

sức cản vẫn gia tăng khoảng 3 - 5%. Khi tuổi tàu trên 15 năm lượng gia tăng này là đáng kể 

bằng từ 7 - 10%. Đặc tính chân vịt thực tế dịch dần từ C0 về C (xem hình 3) đòi hỏi phải tăng 

công suất mới có thể duy trì được vòng quay chân vịt trong khi vẫn phải chấp nhận tốc độ tàu 

suy giảm một lượng nhất định (khoảng 10 - 15%). 

Trong nhiều trường hợp, đặc biệt với đội tàu Việt Nam việc gia tăng sức cản làm cho 

điểm công tác rơi vào vùng gia tăng mô men trên hệ trục (torque rich) tức đặc tính chân vịt 

vượt qua C tăng lên C1 về phía trục tung trên đồ thị đặc tính. Điều này có thể gây nguy hại cho 

động cơ. 

3.2. Sự suy giảm khả năng sinh công của máy chính 

Khả năng sinh công của máy chính phụ thuộc rất nhiều yếu tố: tính chất nhiên liệu, 

thông số khí nạp, tình trạng kỹ thuật tổ hợp thiết bị như: thiết bị tăng áp, thiết bị cung cấp 

nhiên liệu, bộ hơi, tình trạng tuyến nạp - xả, chất lượng làm mát, bôi trơn,… và sự phù hợp 

của chân vịt. 

Sau một thời gian khai thác, mặc dù được trải qua các chu kỳ bảo dưỡng trung, đại tu 

nhưng khả năng sinh công của máy chính vẫn suy giảm một cách tự nhiên do tổng thể tình 

trạng kỹ thuật của động cơ già cũ. Ở điều kiện công tác hiện tại so với trường hợp khi tàu mới 

xuất xưởng, công suất động cơ sinh ra tương ứng với cùng một lượng cung cấp nhiên liệu cụ 

thể (hay ứng với một vị trí thanh răng bơm cao áp) có thể suy giảm từ 7 - 10% sau chu kỳ đại 

tu lần đầu và giảm tới 15 - 25% khi tuổi tàu trên 10 tuổi phụ thuộc vào chất lượng công việc 

bảo dưỡng. Sau 15 năm khai thác, đa số máy chính chỉ có khả năng sinh công từ 75 - 80% 

còn nếu xét cả mức độ ảnh hưởng của sức cản vỏ tàu và rò rỉ nhiên liệu ở bơm cao áp, vòi 

phun thì công suất khai thác của động cơ chỉ có thể đạt 65 - 70%, dẫn tới tốc độ tàu giảm 
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đáng kể khoảng từ 25 - 30%. Bên cạnh đó vùng giới hạn cũng bị thu hẹp do vị trí giới hạn 

được mặc định ngay khi chạy thử, cũng như do chất lượng công tác của động cơ. 

 

 
Hình 4. Khuyến cáo đặc tính chân vịt mới 

Trên đồ thị (hình 4) minh họa điểm công tác K0 tương ứng với động cơ còn mới, vỏ 

tàu sạch. Sau một thời gian khai thác, do vỏ tàu bẩn làm sức cản vỏ tàu tăng lên tương ứng 

với đặc tính chân vịt C1, đồng thời đặc tính sinh công của động cơ giảm xuống h’a0 so với ha0 

có cùng chỉ số thanh răng bơm cao áp. Như vậy để duy trì tốc độ quay động cơ thì bộ điều tốc 

phải kéo thanh răng lên tương ứng với động cơ làm việc trên đường đặc tính ha1 tiệm cận với 

đặc tính giới hạn cực đại h’amax ở thời điểm hiện tại thấp hơn so với đường ha max nguyên bản 

trước đây khi động cơ còn mới. Và thực tế động cơ không thể làm việc lâu dài ở K1 tương 

ứng với lượng cung cấp nhiên liệu ha1 mà phải giảm về khai thác ở điểm K0’ thấp hơn nhằm 

đảm bảo an toàn cho động cơ. 

3.3. Khái niệm về sự không phù hợp giữa vỏ tàu - chân vịt và máy chính 

“Sự phù hợp” giữa vỏ tàu - chân vịt và động cơ được hiểu là đặc tính sức cản thủy 

động của vỏ tàu - chân vịt, xét ở điều kiện khai thác bình thường, phù hợp với quy luật sinh 

công của động cơ để động cơ có thể phát huy hết khả năng phát ra công suất mà động cơ vẫn 

hoạt động an toàn - hiệu quả đáp ứng được các tiêu chí về thiết kế như tốc độ, sức chở và khả 

năng vượt sóng gió. Trái lại “sự không phù hợp” thể hiện khi đặc tính sức cản thủy động của 

vỏ tàu - chân vịt không phù hợp với quy luật sinh công của động cơ, dẫn đến động cơ dễ bị 

quá tải hoặc quá nhẹ tải kết quả làm cho công suất, vòng quay không thể phát huy được như 

mong muốn, tốc độ tàu thấp, động cơ khai thác không an toàn, kém hiệu quả. Để định lượng 

mức độ của chúng, các nhà nghiên cứu đưa ra khái niệm hệ số nhẹ tải và hệ số nặng tải so với 

đặc tính tải lý tưởng đi qua điểm công tác định mức của động cơ, và thường được tính bằng 

phần trăm mức độ biến động của vòng quay ở chế độ công tác hiện tại so với chế độ công tác 

trên đặc tính chân vịt chuẩn tương ứng cùng một giá trị công suất như nhau. 

Như phân tích ở trên cho thấy cần phải xác định mức độ không phù hợp giữa động cơ 

và vỏ tàu - chân vịt, điều tất yếu sẽ xẩy ra, nhằm đưa ra phương án khai thác an toàn hoặc có 

những giải pháp sửa chữa thích hợp để tăng hiệu quả khai thác tàu. 

- Cần xác định mức độ gia tăng sức cản vỏ tàu thể hiện trên đặc tính chân vịt qua hệ số 

nặng tải; 

- Xác định mức độ suy giảm khả năng sinh công với cùng một lượng cung cấp nhiên 

liệu; 

- Xác định mức độ không phù hợp. Tức dự kiến một đặc tính chân vịt phù hợp với 

điều kiện thực tại để so sánh. 
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3.4. Xác định sự không phù hợp giữa sức cản vỏ - chân vịt và máy chính tàu M/T Glory 

Star 

Tàu chở dầu thành phẩm M/T Glory Star, số IMO 9463528 có tốc độ thiết kế 13,0 

knots với sức chở 16.800 DWT, máy chính SEMPT Pielstick - 8PC2-6 có công suất 4.400 

kW x 520 vòng/phút lai chân vịt qua hộp số có tỉ số truyền 3,52 đóng tại Trung Quốc được hạ 

thủy năm 2007 được đưa vào khai thác được 9 năm. Kết quả thử tàu thu được thông số như 

bảng sau. 

 

Bảng 1. Thông số thử tàu M/T Glory Star khi mới hạ thủy [3] 

Điều kiện chạy 

tàu 

Thông số công tác Giá trị đo được 

Vòng quay chân vịt ns 
v/p 62,5 71,0 102,3 125,0 135,0 142,6 147,7 

% 42,3 48,1 69,2 84,6 91,4 96,5 100,0 

Ballast sea trial 
Công suất động cơ Ne01 kW 289 424 1.264 2.305 2.900 3.420 3.802 

Vận tốc tàu V01 knots 5,7 6,5 9,3 11,4 12,4 13,0 13,5 

First sea 

(Full Load - PD) 

Công suất động cơ Ne0 kW 318 466 1.390 2.535 3.189 3.761 4.181 

Vận tốc tàu V0 knots 5,2 6,1 8,9 11,1 12,0 12,5 13.1 

 

 
Hình 5. Tàu M/T Glory Star 

 

Những năm gần đây hệ động lực chính của tàu có biểu hiện quá tải như: nứt, mẻ bánh 

răng truyền động hộp số; tốc độ hành trình giảm đáng kể (10,0/13,0 knots); nhiệt độ khí xả 

các xy lanh đồng loạt tăng cao, tiêu thụ nhiên liệu tăng, quá trình tăng tốc khi ma-nơ máy 

chính xả khí đen đặc kéo dài,… 

Bảng 2. Thông sô thử tàu M/T Glory Star năm 2012 

Điều kiện chạy tàu 

Thông số công tác Giá trị đo được 

Vòng quay chân 

vịt 
ns 

v/p 62,5 71,0 102,3 125,0 135,0 

% 42,3 48,1 69,2 84,6 91,4 

Voy. Trial 

(Tàu chở đầy hàng, hành trình 

từ Dung Quất đi Vũng tàu) 

Công suất ĐC Ne1 kW 439 643 1.918 3.498 4.401 

Vận tốc tàu V1 knots 5,0 5,7 8,1 10,0 10,9 

 

Đo đạc số liệu trong chuyến chở 15.500 tấn dầu hàng từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất 

đi Vũng Tàu ngày 15/9/2012 ở điều kiện biển bình thường, chúng tôi thu thập được số liệu 

sau thời gian lên đà 2 năm (xem bảng 2). Khi nâng vòng quay chân vịt quay lên 135 v/p 

(91,4%), nhiệt độ khí xả các xy lanh đồng loạt tăng lên ở mức 510 - 550oC, là mức quá cao so 
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với giá trị giới hạn bằng 480oC [4], nên động cơ không thể hoạt động lâu dài quá 30 phút. 

Hiện tại động cơ chỉ có thể hoạt động ở chế độ tương ứng với vòng quay chân vịt bằng 125 

vòng/phút. 

 
Hình 6. Đồ thị đặc tính xây dựng theo thông số thực nghiệm [3,4] 

Qua tính toán nhóm nghiên cứu xác định được mức độ nặng tải trên đường đặc tính C1 

tăng lên khoảng 8,7% so với đường đặc tính C là đặc tính chân vịt chuẩn (dùng cho tính toán 

thiết kế - xem đồ thị hình 6) được nhận định là do sự gia tăng sức cản độ nhám bề mặt vỏ tàu 

phần dưới nước và sự không phù hợp của chân vịt. Bên cạnh đó khả năng sinh công của máy 

chính cũng bị suy giảm khoảng 22,48% được xác định thông qua đường đặc tính Mk và Mk1, 

xét ở cùng vị trí thanh răng bơm cao áp (xem đồ thị hình 6), do động cơ cũ, chất lượng động 

cơ kém nên tình trạng kĩ thuật xấu đi nhiều và giảm nhanh đáng quan tâm. 

Để đưa về trạng thái cân bằng giữa sức cản và khả năng sinh công theo nguyên tắc 

thiết kế tàu thủy, đặc tính chân vịt dự kiến phù hợp với điều kiện công tác hiện tại của máy 

chính nhằm thỏa mãn yêu cầu duy trì vòng quay khai thác của động cơ phải có mức độ nhẹ tải 

khoản 5,2% tương ứng với đường C01 (đồ thị hình 6). Như vậy “sự không phù hợp” giữa vỏ 

tàu - chân vịt và máy chính đang ở mức 13,9%, đây là mức độ tương đối lớn nên cần có giải 

pháp khắc phục hiện tượng không phù hợp này nhằm tăng tính hiệu quả an toàn cho động cơ 

và phục hồi phần nào tốc độ khai thác tàu. 

4. Kết luận 

Việc tính toán xác định chính xác mức độ không phù hợp cho phép lựa chọn giải pháp 

hợp lý nhằm giảm thiểu mức độ ảnh hưởng đảm bảo khai thác tàu an toàn và hiệu quả hơn. 

Bài báo đã xác định được mức độ không phù hợp giữa vỏ tàu - chân vịt và máy chính 

tàu M/T Glory Star sau 5 năm khai thác một cách khoa học. 

Việt Nam với đội tàu có khoảng 60% con tàu ở độ tuổi trên 10 năm với mức độ không 

phù hợp giữa động cơ và chân vịt - vỏ tàu lớn, nên tác giả thiết nghĩ cần phải tìm hiểu và 

nghiên cứu áp dụng các giải pháp kỹ thuật mà các nước tiên tiến đã thực thi, tính toán cụ thể 

từng giải pháp để có thể áp dụng trong điều kiện Việt Nam nhằm khắc phục sự không phù 

hợp nói trên đảm bảo an toàn và nâng cao hiệu quả kinh doanh trong khai thác tàu biển. 
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Tóm tắt 

Đặc tính khí động lực học là một trong những đặc trưng quan trọng đối với tàu thủy 

nói riêng và các phương tiện giao thông vận tải nói chung. Đặc tính khí động lực học của tàu, 

không những ảnh hưởng đến tốc độ khai thác tàu, lực cản tác động lên tàu, công suất chạy 

tàu, tính rung lắc, cân bằng và ổn định của tàu mà nó còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe 

hành khách trên tàu, trong nhiều trường hợp nguy hiểm có thể xẩy ra lật tàu khi đặc tính khí 

động lực học của tàu không tốt. Trong bài báo này, nhóm nghiên cứu thực hiện nghiên cứu 

khảo sát các đặc tính khí động lực học thân tàu chở khách cỡ nhỏ và ảnh hưởng của hình 

dáng tàu đến các đặc tính khí động lực học. Bằng phương pháp sử dụng chương trình tính 

toán mô phỏng số CFD (Computation Fluid Dynamic), nhóm nghiên cứu thực hiện tính toán 

mô phỏng các đặc tính khí động lực học với 4 loại hình dáng thân tàu đã được nhóm thực 

hiện tính toán thiết kế trên phần mềm ứng dụng Auto - Ship, đồng thời so sánh các đặc tính 

khí động lực học của tàu với nhau trong một số trạng thái hoạt động trên thực tế. Trên cơ sở 

phân tích kết quả tính toán mô phỏng số đạt được như phân bố áp suất, dòng bao quanh tàu 

và lực khí động tác động lên tàu những ảnh hưởng của hình dáng thân tàu đối với các đặc 

tính này của tàu sẽ được làm rõ. Từ các kết quả khảo sát và so sánh với các loại hình dáng 

đưa ra, bài báo sẽ cung cấp những thông tin quan trọng đối với thiết kế tối ưu hình dáng khí 

động học tàu thủy và những vấn đề cần chú ý trong khai thác tàu khách cỡ nhỏ.  

Từ khóa: Đặc tính khí động học, ảnh hưởng của hình dáng tàu đến đặc tính khí động 

học, tàu khách cỡ nhỏ, CFD, tối ưu hình dáng khí động. 

Abstract 

Aero dynamic performance of a ship is important for ships and other vehicles in 

transportation. Aero dynamic performances of ship has affected on service speed of the ship, 

air resistance acting on the ship, power energy as  well as roll, pitch, yaw and stability of the 

ship. More ever, it also directly affects on health of the passengers, and crew who work on 

the ship and safety of the ship. If aero dynamic performance of ship is not good, it may be 

making accident. In this paper, the authors present a study on aero dynamic performances of 

a small passenger and the effects of hull shape on aero dynamic performance of the ship. By 

using a commercial Computation Fluid Dynamic (CFD) code, several hulls form of the boats 

which are designed with Auto-Ship tool (licence provided at Hanoi University of Science and 

Technology) are computed to show out their aero dynamic performances. By compared at 

other results of the ships run at several service speeds, service conditions the effects of hull 

form on aero dynamic performances of the ships to be shown clearly. From the results of 

comparison on aero dynamic performances among different hull form and services condition, 

the best aero dynamic performances hull form for a small passenger is found. The results of 

the paper may be useful for optimum ship design or user guide for safety of a ship in 

transportation.   

Keywords: Aero dynamic ship, effects of hull form on aero dynamic performances, 

small passenger, CFD, optimum aero dynamic performances of ship. 
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1. Giới thiệu chung  

Trong một số nghiên cứu mới đây về đặc tính khí động lực học tàu thủy có thể kể đến 

là những nghiên cứu liên quan đến loại tàu hàng thông dụng như một số nghiên cứu của nhóm 

tác giả Ngo.V.H cùng cộng sự (2013, 2014, 2015). Trong nghiên cứu này nhóm tác giả thực 

hiện nghiên cứu giảm lực cản gió tác động lên loạt tàu chở hàng thông qua tính toán mô 

phỏng số và thực nghiệm mô hình. Các kết quả nghiên cứu này đã chỉ ra ảnh hưởng của hình 

dáng thân tàu đến các đặc tính khí động học tàu thủy và hình dáng thượng tầng, vị trí thượng 

tầng trên boong tàu có ảnh hưởng rõ rệt đến lực cản khí động cũng như các đặc tính khí động 

học của tàu [1, 4, 5]. Tác giả K. Mizutani cùng cộng sự (2013, 2014) nghiên cứu ảnh hưởng 

của hình dáng thân tàu, bố trí trang thiết bị trên boong tàu đến các đặc tính khí động học của 

tàu chuyên dụng chở bột thông qua mô phỏng số và thực nghiệm mô hình tàu. Kết quả của 

nhóm nghiên cứu đã chỉ ra việc sắp xếp trang thiết bị làm hàng có ảnh hưởng đến lực cản khí 

động tác động lên tàu và đưa ra các giải pháp làm giảm thành phần lực cản này [2, 3]. 

Trong một số nghiên cứu về đặc tính thủy khí động lực tàu cỡ nhỏ trên thế giới trong 

những năm gần đây [6 - 9] có thể kể đến một số kết quả nghiên cứu tiêu biểu như tác giả E. 

Begovic cùng cộng sự, (2012) nghiên cứu thực nghiệm lực cản tác động lên tàu cao tốc loại 

nhỏ trong điều kiện có sóng. Trong nghiên cứu này tác giả thực hiện xác định lực cản tác 

động lên tàu trong dải tốc độ tương đối (số Froude) từ 0,56 đến 3,92 thông qua thực nghiệm 

mô hình tàu, đồng thời tác giả đưa ra các hình ảnh thực nghiệm xác định dòng rối và sóng tạo 

ra khi tàu chuyển động. Trên cơ sở so sánh một số mẫu tàu khác nhau các tác giả đưa ra nhận 

định về tối ưu lực cản cho tàu. Tác giả K. I. Matveev cùng cộng sự (2015) nghiên cứu giảm 

lực cản thân tàu với phương pháp sử dụng két xâm thực trên tàu tại đáy tàu. I. M. Viola cùng 

cộng sự, (2014) nghiên cứu thử nghiệm xác định lực cản tác động lên tàu buồm với một số 

hình dáng tàu mới có kể đến ảnh hưởng của chiều chìm tàu. Trong nghiên cứu này các tác giả 

thực hiện việc xác định lực cản tàu trong dải tốc độ với Froude từ 0,3 đến 1,03. Nghiên cứu 

này cũng chỉ ra được ảnh hưởng của vị trí thuyền viên trên tàu đến lực cản khí động đồng thời 

đưa ra các giải pháp nâng cao độ tin cậy và yêu cầu quan trọng  trong việc thực nghiệm mô 

hình ở dải vận tốc cao.  E. Becgovic cùng cộng sự, (2016) nghiên cứu các đặc tính thủy động 

lực tàu thông qua thử nghiệm mô hình trong điều kiện có sóng, ảnh hưởng của biên độ dao 

động lắc tàu khi tàu trên sóng điều hòa. Tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước 

đã cho thấy đa số các nghiên cứu tập trung vấn đề tối ưu đặc tính khí động lực học cho tàu 

hàng, tàu khách cỡ lớn và một số nghiên cứu khác tập trung nghiên cứu vào loại tàu cao tốc, 

tàu lướt loại nhỏ nhằm tìm ra giải pháp tối ưu lực cản thủy động lực học cho tàu. 

Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả thực hiện nghiên cứu ảnh hưởng của hình dáng 

thân tàu và trạng thái khai thác tàu đến các đặc tính khí động học của tàu thông qua sử dụng 

công cụ tính toán mô phỏng số CFD hiện được trang bị và sử dụng tại Trường Đại học Bách 

khoa Hà Nội. Trên cơ sở phân tích kết quả tính toán và so sánh với nhau, những ảnh hưởng 

đến đặc tính khí động học của tàu và cụ thể đối với tàu khách cỡ nhỏ sẽ được làm rõ. Đồng 

thời, thông qua kết quả nghiên cứu này có thể hữu ích trong việc nghiên cứu đưa ra những 

khuyến cáo về an toàn trong khai thác tàu chở khách cỡ nhỏ, ca nô khách mui trần hiện đang 

hoạt động tại Việt Nam. 

2. Mô hình tàu khách cỡ nhỏ sử dụng trong nghiên cứu 

Trong nghiên cứu này, mô hình tàu chở khách cỡ nhỏ được sử dụng trong tính toán 

khảo sát được tính toán thiết kế theo một số loạt tàu chở khách du lịch, tàu cứu hộ, tàu tuần 

tra công tác cỡ nhỏ hiện đang hoạt động phổ biến tại Việt Nam. Hình 1 thể hiện mô hình tàu 

chở khách cỡ nhỏ đã được tính toán thiết kế sử dụng trong nghiên cứu này. Các thông số kích 

thước chủ yếu của tàu được thể hiện chi tiết trong bảng 1. 
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Bảng 1. Thông số kích thước cơ bản của tàu 

Thông số N1 N2 N3 N4 Đơn vị 

Chiều dài tàu, L 6,0 6,0 6,0 6,0 m 

Chiều rộng tàu, B 1,85 1,85 1,85 1,85 m 

Chiều cao mạn, D 0,80 0,80 0,80 0,80 m 

Chiều chìm, d 0,20 0,20 0,20 0,20 m 

Lượng chiếm nước, ∆ 0,19 0,75 0,39 1,11 tấn 

Diện tích hứng gió khi 

cân bằng, Sx 
1,15 2,44 2,38 1,57 m2 

 

 

 
Hình 1. Hình dáng tàu chở khách cỡ nhỏ sử dụng trong nghiên cứu 

3. Phương pháp tính toán mô phỏng số CFD 

3.1. Phương pháp tính và một số phương trình cơ bản 

Trong nghiên cứu này, các đặc tính khí động học của tàu được thực hiện khảo sát 

thông qua sử dụng công cụ tính toán CFD, Ansys V.14.5 được trang bị bản quyền tại Trường 

Đại học Bách khoa Hà Nội. Phương pháp sử dụng trong phần lớn các chương trình tính toán 

số nói chung và chương trình Ansys nói riêng thường được thực hiện dựa trên lý thuyết tính 

toán động lực học chất lỏng, sử dụng phương pháp phần tử thể tích hữu hạn. Trong đó các 

phương trình cơ bản được sử dụng và giải theo các phương pháp nhất định khác nhau. Trong 

phần này giới thiệu một số phương trình cơ bản trong tính toán động lực học chất lỏng CFD 

[10, 11]. 

- Phương trình liên tục: 
1

𝜌

𝑑𝜌

𝑑𝑡
+ 𝑑𝑖𝑣�⃗⃗� = 0                                                                     (1) 

Trong đó:   là khối lượng riêng của chất lỏng, kg/m3; 

   u là vận tốc tức thời của dò ng chảy, m/s. 
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- Phương trình Navier-Stockes: 
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        (2) 

Trong đó:    p là áp suất điểm đang xét, N/m2; 

ux, uy, uz tương ứng là thành phần vận tốc theo các phương ox, oy, oz; 

X, Y, Z tương ứng là thành phần gia tốc lực khối theo các phương ox, oy, oz.  

- Phương trình đối lưu cho mô hình rối tiêu chuẩn K-epsilon: 

Động năng chảy rối k: 
𝜕

𝜕𝑡
(𝜌𝑘) +

𝜕

𝜕𝑥𝑖
(𝜌𝑘𝑢𝑖) =

𝜕

𝜕𝑥𝑖
[(𝜇 +

𝜇𝑡

𝜎𝑘
)] + 𝑃𝑘 + 𝑃𝑏 − 𝜌𝜀 − 𝑌𝑀 + 𝑆𝑘             (3) 

Tiêu tán rối ϵ: 

𝜕

𝜕𝑡
(𝜌𝜖) +

𝜕

𝜕𝑥𝑖
(𝜌𝜖𝑢𝑖) =

𝜕

𝜕𝑥𝑖
[(𝜇 +

𝜇𝑡

𝜎𝜖

𝜕𝜖

𝜕𝑥𝑖
)] + 𝐶1𝜖

𝜖

𝑘
(𝑃𝑘 + 𝐶3𝜖𝑃𝑏) − 𝐶2𝜖𝜌

𝜖2

𝑘
+ 𝑆𝜖        (4) 

Độ nhớt chảy rối được mô hình hóa như sau: 

𝜇𝑡 = 𝜌𝐶𝜇
𝑘2

𝜖
                                                                      (5) 

Trong đó: 

i

j

jik
u

u
uuP
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2SP tk 
    

 (6) 

S là modul của tỉ số ứng suất tensor trung bình:        

ijij SSS 2
 

Ảnh hưởng của lực đẩy: 

it

t

ib
x

T
gP






Pr




                      (7) 

Số Prandtl:  Prt = 0.85 

Hệ số giãn nở nhiệt : 

pT



















1

 
Các hằng số trong mô hình rối k-epsilon: 

44.11 C       
92.12 C

      
09.0C

     
0.1k

    
3.1  

- Lực cản khí động: Trong tính toán lực cản tác động lên tàu, lực cản thường được 

phân chia thành hai thành phần, lực cản tác động lên tàu phần thân dưới nước của tàu và phần 

lực cản tác động lên phần thân phía trên không khí. Thành phần lực cản tác động lên tàu phần 

thân phía trên không khí thường gọi là thành phần lực cản khí động hay lực cản gió. Lực cản 

được đặc trưng theo hệ số lực cản, xác định theo mối quan hệ trong phương trình sau: 

𝐶𝑥 =
𝑅𝑥

0.5𝑆𝑉2                           (8) 
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Trong đó:  Cx là hệ số lực cản tương ứng; 

  Rx là lực cản tác động lên thân tàu tương ứng, N; 

  S là diện tích ướt hay diện tích mặt hứng gió, m2; 

  V là vận tốc dòng tới, m/s. 

3.2. Quá trình tính mô phỏng số đặc tính khí động lực học 

Trong tính toán mô phỏng số CFD nói chung, quá trình thực hiện bài toán thường bao 

gồm các bước như: thiết kế mô hình bài toán cần thực hiện, thiết kế miền không gian tình 

toán và chia lưới, đặt điều kiện và điều kiện biên cho bài toán, thực hiện tính và xử lý kết quả. 

Trong mỗi bước thực hiện đều ảnh hưởng đến kết quả tính toán, mức độ ảnh hưởng tùy thuộc 

vào yêu cầu tính toán và khả năng của người sử dụng. Trong tính toán số CFD, kết quả tính 

toán thường được so sánh với kết quả thử nghiệm mô hình để nhằm đánh giá mức độ tin cậy 

của chương trình tính toán sử dụng. Trong nghiên cứu này, các bước tính toán được thực hiện 

theo các tài liệu hướng dẫn do các tổ chức quốc tế ban hành và đồng thời được thực hiện theo 

những kết quả đã thực hiện có so sánh đánh giá với thực nghiệm tin cậy đã công bố trên thế 

giới [1 - 5], [12, 13].  

Trong nghiên cứu này, mô hình bài toán được thiết kế với mục đích khảo sát đặc tính 

khí động học của thân tàu khách cỡ nhỏ như đã giới thiệu trên hình 1 với tỷ lệ mô hình tính 

toán 1/10. Miền không gian tính toán được thiết kế với chiều dài 3,6 m; chiều rộng 1,2 m và 

chiều cao 0,6 m chiều dài mô hình tàu. Chia lưới miền không gian tính toán với kiểu lưới 

không cấu trúc được 1,326 triệu lưới T. Hình 2 thể hiện miền không gian tính toán và chia 

lưới cho bài toán.  

 
Hình 2. Miền không gian tính toán và chia lưới 

 

Bảng 2. Thông số đầu vào trong tính toán mô phỏng số 

Tên Giá trị Đơn vị 

Mô hình rối K-epsilon - 

Đầu vào: Velocity inlet, V∞ 0 - 7 m/s 

Đầu ra: Pressure outlet, pout 1,.025 105N/m2 

Khối lượng không khí,  1,225 kg/m3 

Độ nhớt động học,  1,789 10-5kg/ms 

Số Reynolds, Rn 0,2  - 5.106  

Trong nghiên cứu này, mô hình rối K-epsilon cho dòng không dừng được lựa chọn sử 

dụng, đầu vào được đặt điều kiện với vận tốc vào, đầu ra đặt điều kiện với áp suất ra, các 

thành bao được áp dụng điều kiện tường cứng. Bảng 2 thể hiện các thông số đầu vào phục vụ 

cho tính toán mô phỏng số.  
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4. Ảnh hưởng của hình dáng thân tàu đến đặc tính khí động học 

4.1. Ảnh hưởng của hình dáng đến phân bố áp suất và dòng bao quanh tàu 

Hình dáng thân có ảnh hưởng lớn đến đặc tính khí động lực học của tàu, trong phần 

này ảnh hưởng của hình dáng thân tàu và tư thế tàu đến phân bố áp suất và dòng bao quanh 

tàu được khảo sát. Hình 3 đến hình 6 thể hiện so sánh phân bố áp suất và dòng bao quanh 

thân tàu với hình dáng khác nhau và với tư thế tàu thay đổi khác nhau. 

 

 
Hình 3. Phân bố áp suất xung quanh tàu ở trạng thái tàu cân bằng, Rn = 0,2.106 

 

Hình 4. Phân bố dòng xung quanh tàu ở trạng thái tàu cân bằng, Rn = 0,2.106 



THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY 2016 

 

 

HỘI NGHỊ QUỐC TẾ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI 2016                                       194 

 
Hình 5. Phân bố áp suất xung quanh tàu ở trạng thái khai thác tàu nghiêng dọc 7 độ, Rn = 5.106 

 

 
Hình 6. Phân bố dòng xung quanh tàu ở trạng thái khai thác tàu nghiêng dọc 7 độ, Rn = 5.106 

4.2. Ảnh hưởng của hình dáng thân tàu đến lực khí động 

Trong phần này, lực cản khí động tác động lên tàu với hình dáng tàu khác nhau và tư 

thế tàu khác nhau được tính toán và so sánh. Hình 7, 8 thể hiện kết quả so sánh lực cản khí 

động tác động lên tàu tương ứng với trạng thái tàu cân bằng và khi tàu ở một số tư thế khác 

nhau. 
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Từ kết quả phân bố áp suất, phân bố dòng và lực cản khí động tác động lên tàu cho 

thấy hình dáng tàu và tư thế khai thác tàu ảnh hưởng rõ ràng đến các đặc tính khí động học 

này của tàu. Từ các kết quả này có thể làm cơ sở để tối ưu hình dáng khí động học cho tàu 

cũng như có phương án khai thác tàu tốt nhất về mặt khí động học. 

 
Hình 7. Kết quả tính lực cản khí động tác động lên tàu trong trạng thái tàu cân bằng và trạng thái  

khi tàu nghiêng dọc 7 độ 

5. Kết luận 

Trong bài báo này đã thực hiện khảo sát các đặc tính khí động học đối với mô hình tàu 

chở khách cỡ nhỏ thông qua sử dụng công cụ tính toán CFD. Từ các kết quả khảo sát và so 

sánh các đặc tính khí động lực học tác động lên thân tàu với 4 loại hình dáng thân khác nhau 

và một số trạng thái khai thác tàu khác nhau, tàu cân bằng và nghiêng dọc 7 độ trong dải vận 

tốc tương ứng số Reynolds từ 0,2.106 đến 5.106 cho thấy rõ ràng sự ảnh hưởng này. Kết quả 

thu được thông qua tính toán mô phỏng số CFD có thể là cơ sở để thực hiện việc tối ưu hình 

dáng khí động học cho tàu cũng như là cơ sở căn cứ cho nghiên cứu tối ưu trạng thái và tư thế 

hoạt động an toàn hiệu quả cho loại tàu này. 
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Giám sát tải trọng động cơ diesel thông qua tín hiệu nhiệt độ khí thải 
Supervision of engine load through signal of exhaust temperature 

 

Bùi Hải Triều, Bùi Việt Đức 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam,  

haitrieukydol@vnua.edu.vn 
 

Tóm tắt  

Bài báo giới thiệu phương pháp nhận biết trạng thái tải trọng và xác định điểm làm 

việc tức thời của động cơ diesel nhờ đo trực tuyến nhiệt độ khí thải khi động cơ đang làm 

việc. Đặc tính tốc độ của động cơ diesel, quan hệ giữa nhiệt độ khí thải với các chế độ tải 

trọng được xác định dựa trên một mô hình động cơ tĩnh học, bán thực nghiệm. Việc tính toán 

định lượng được thực hiện trên thí dụ động cơ diesel 1 xy lanh, D12A. Điểm làm việc trên đặc 

tính động cơ diesel có thể được giám sát bằng một hệ thống đo và xử lý tín hiệu đơn giản với 

cảm biến số vòng quay động cơ và cảm biến nhiệt độ khí thải. 

Từ khóa: Động cơ Diesel, đặc tính động cơ, tải trọng động cơ. 

Abstract  

The paper presents the methods of identifying the load status and determining the 

instantaneous operating point of the diesel engine by online measuring exhaust temperature 

during engine operation. Speed characteristics of the diesel engine, relations between the 

exhaust temperature with the load mode is determined based on a static model of the engine, 

semi - empirical. The quantitative calculation is performed in 1-cylinder diesel engine D12A. 

Working point on diesel characteristics can be monitored by a simple system of measurement 

and signal processing with rpm engine and exhaust temperature sensor. 

Keywords: Diesel engine, engine characteristics, engine load. 
 

1. Đặt vấn đề 

Trong hoạt động thực tế của động cơ đốt trong, nhiệt độ khí thải được sử dụng là một 

đại lượng đo để giám sát quá trình cháy, để đánh giá tải trọng nhiệt độ của nhóm piston- xy 

lanh, để nhận biết sai lệch trong quá trình biến đổi năng lượng giữa các xy lanh riêng lẻ và hư 

hỏng của xu páp xả. Trong các hệ thống giám sát và điều khiển điện tử hiện đại, nhiệt độ khí 

xả thường dùng làm số đo trạng thái tải trọng của động cơ cùng với các thông số khác là 

thông số điều khiển hệ thống hồi lưu khí thải và hệ thống lọc muội than [1]. Trong bài báo 

này tác giả xây dựng một phương pháp xác định điểm làm việc và giám sát tải trọng của động 

cơ diesel trên cơ sở đo liên tục (online) nhiệt độ khí thải khi động cơ đang làm việc với chi 

phí đầu tư nhỏ. Thông tin về trạng thái làm việc của động cơ có thể sử dụng làm cơ sở dữ liệu 

để chẩn đoán, đánh giá trạng thái kỹ thuật của động cơ hoặc làm thông số điều khiển để tối ưu 

hóa máy kéo hoặc liên hợp máy nông nghiệp trong quá trình sản xuất. 

2. Mô hình tính toán nhiệt độ khí thải theo điều kiện làm việc của động cơ Diesel 

Để nhận biết điểm làm việc và trạng thái tải trọng của động cơ diesel cần biết quan hệ 

giữa nhiệt độ khí thải với tải trọng ứng với mỗi chế độ làm việc. Quan hệ định lượng giữa 

nhiệt độ khí thải với tải trọng có thể xác định nhờ các mô hình động cơ mô phỏng trên các 

phần mềm chuyên dụng như AVL- BOOTS, GT - POWER,…  

Với độ chính xác chấp nhận được, tác giả sử dụng mô hình động cơ tĩnh, phi tuyến, 

hàm thực nghiệm được phát triển tại đại học Rostock CHLB Đức [2, 3]. 

Lược bỏ các mô hình thành phần không liên quan đến mục đích nghiên cứu, mô hình 

động cơ chỉ còn lại 3 thành phần chính sau đây. 

Mô hình biến đổi năng lượng trong xy lanh mô tả các quan hệ cơ bản cần xác định. 

Nhiệt độ khí trong xy lanh được tính theo công thức: 
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TZ= 0,833Ta +313        (1) 

Với Ta  là nhiệt độ dòng khí vào xy lanh.   

Lưu khối dòng khí trong xy lanh tại thời điểm bất kỳ được tính theo chế độ danh 

nghĩa: 

.
. .

0
0

0 0

. .
( )

. .

z e z
z z

z e z

p T
m m

p T




         (2) 

Trong đó: e0, 
.

0zm , pz0, Tz0 là vận tốc góc động cơ, lưu khối. áp suất, nhiệt độ khí 

trong xy lanh ở chế độ danh nghĩa. 

Lưu khối dòng khí nạp: 
. . .

0

0

e
zL z r

e

m m m



          (3) 

Trong đó: 
.

0rm là lưu khối còn lại trong xy lanh. 

Lưu khối dòng khí thải có thể tính theo công thức: 
.

. .

zG z Bm m m          (4) 

Với 

.
.

Bm  là lưu khối dòng nhiên liệu vào động cơ. 

Hệ số dư không khí: 
.

.
.

min.

zL

B

m

m L

                      (5) 

Với Lmin là lượng không khí lý thuyết để đốt cháy hết 1 kg nhiên liệu. 

Công suất hữu ích của động cơ được tính như sau: 

Ne= Ni-Nm                     (6) 

Trong đó: 

.
.

. .Bi i uN m H  là công suất chỉ thị; 

ηi = ηi0. λ
1/λ.λ0

1/λ là hiệu suất chỉ thị; 
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là tổn thất cơ giới xây dựng 

bằng thực nghiệm [4]. 

Nhiệt độ dòng khí cháy ra khỏi xy lanh được tính theo công thức cân bằng nhiệt: 
.

.

.
w0

0 w

0 w

0 w

.
. . . . .

.
.

zL pL zL B u B u i

zG
zG

zG pG

zG

Q T
m C T m H m H

T T
T

Q T
m C

T T

  







   (7) 

Trong đó: 
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là dòng nhiệt truyền qua vách xy 

lanh ở chế độ danh nghĩa Tw  là nhiệt độ vách xy lanh. 

- Mô hình cung cấp nhiên liệu. 

Lượng nhiên liệu cung cấp vào xy lanh phụ thuộc chủ yếu vào vận tốc góc và hành 

trình có ích của pis ton bơm. Trong mô hình này sử dụng công thức thực nghiệm để tính lưu 

khối dòng nhiên liệu vào động cơ: 

.
min

3

min

. . . . .
.2 .10

b
B b b n b

ih h
m l

h K
  



   
    

  
 kg/s     (8) 

 

Trong đó: 

b - là khối lượng riêng của nhiên liệu; 

fb - tiết diện piston bơm; 

h, hmin  - hành trình và hành trình tối thiểu của tay thước điều khiển bơm cao 

áp; 

K - hệ số thực nghiệm, ib tỷ số truyền đến trục bơm. 

- Mô hình hệ thống thải 

Hệ thống thải được giả thiết là một bầu hở, không có tổn thất nhiệt qua vách. Trên cơ 

sở định luật bảo toàn năng lượng, khối lượng và phương trình trạng thái của chất khí có thể 

mô tả quá trình thay đổi nhiệt độ trong bầu theo công thức: 
. .

.

w w

( . . ) . .

. .

zG xzG v G x
G

v G p

m G T C T m T R
T

C m m C

 



      (9) 

Tại chế độ làm việc ổn định 
.

0G
G

dT
T

dt
   do đó có thể xác định nhiệt độ khí thải theo 

công thức sau: 
. .

.

. . . .

.

zG xp zG x

G

zG v

m C T m T R
T

m C


                 (10) 

Trong đó:  

Tx - nhiệt độ dòng khí ra khỏi ống xả; 

TzG - nhiệt độ dòng khí cháy ra khỏi xy lanh; 

mzG - lưu khối dòng khí xả trong và ngoài ống thải; 

Cp, Cv, R - nhiệt dung riêng và hằng số. 

3. Xây dựng quan hệ giữa nhiệt độ khí thải và điểm làm việc của động cơ 

Để xây dựng quan hệ định lượng giữa nhiệt độ khí thải và điểm làm việc của động cơ 

Diesel, tác giả lựa chọn động cơ D12 làm ví dụ tính toán. Các số liệu về kết cấu và chế độ 

làm việc, các giá trị thông số tại điểm làm việc tham chiếu, được tham khảo trong tài liệu [5]. 

Ứng với mỗi chế độ tải trọng, tương ứng hành trình tay thước nhiên liệu theo phần trăm hành 

trình toàn tải, lần lượt tính toán công suất Ne và nhiệt độ khí thải G = TG - 273oC theo các 

công thức đã trình bày tại mục 2 đối với các chế độ tốc độ n = 1000, 1200,… 2000 vòng/phút. 

Kết quả tính toán được trình bày trong bảng 1. 



THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY 2016 

 

 

HỘI NGHỊ QUỐC TẾ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI 2016                                       200 

Trên cơ sở bảng số liệu (bảng 1) có thể xây dựng đặc tính tốc độ và đặc tính nhiệt độ 

khí thải của động cơ D12: Tuy nhiên để thuận tiện cho việc xử lý thông tin phục vụ cho việc 

giám sát tải trọng thông qua nhiệt độ khí thải cần thiết xây dựng quan hệ đồ thị giữa nhiệt độ 

khí thải với chế độ tải trọng tương ứng với mỗi chế độ. Hình 1 trình bày đồ thị biểu diễn quan 

hệ giữa nhiệt độ khí thải với chế độ tải trọng của động cơ D12. 

 

Bảng 1. Kết quả tính toán công suất và nhiệt độ khí thải 

 

 
100% 95% 90% 85% 80% 

Ne,ml 
G, 
0C 

Ne,ml 
G, 
0C 

Ne,ml 
G, 
0C 

Ne,ml 
G, 
0C 

Ne,ml 
G, 
0C 

1000 6,5 530 6,1 525 6,5 520 5 515 4,7 510 

1200 8,1 547 7,6 538 6,9 532 6,5 527 6,1 520 

1400 9,4 560 8,8 550 8,2 543 7,8 538 7,2 530 

1600 10,5 572 10 561 9,4 552 8,9 547 8,3 538 

1800 11,4 582 11 572 10,3 561 9,8 554 9,3 545 

2000 11,9 590 11,5 580 11 570 10,5 560 10 550 

 

 
Hình 1. Quan hệ giữa nhiệt độ với chế độ tải trọng 

 

Có thể đánh giá nhiệt độ khí thải có quan hệ gần như tuyến tính với chế độ tải trọng 

tương ứng với mỗi chế độ tốc độ quay của động cơ. Từ nhận xét này có thể đề xuất phương 

án giám sát tải trọng và trạng thái hoạt động của động cơ đơn giản, giảm thiểu chi phí đầu tư 

cho hệ thống đo, giám sát. Hệ thống giám sát chỉ cần bố trí 2 cảm biến dễ tìm và giá cả hợp lý 

trên thị trường là cảm biến số vòng quay trục khửu và cảm biến đô nhiệt độ khí thải. Cảm 

biến số vòng quay cho biết vận tốc góc tức thời của trục khửu, cảm biến nhiệt độ cho biết 

nhiệt độ khí thải tương ứng. Nếu kết hợp với 1 bộ xử lý và biểu thị đơn giản có thể nhận biết 

Tải 

trọng 

% 

Tốc độ 

v/phút 
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điểm làm việc tức thời AP(Mene) hoặc AP (Nene) hoặc phần trăm tải trọng cũng như vùng chế 

độ làm việc tương ứng. 

4. Kết luận và đề nghị 

Trong nhiều trường hợp việc kiểm tra, điều chỉnh hoặc tự động điều khiển chế độ làm 

việc của động cơ cần được thực hiện ngay trong khi động cơ đang làm việc. Các thông tin về 

trạng thái kỹ thuật hoặc trạng thái tải trọng thường được xác định từ các cảm biến vận tốc góc 

và cảm biến mô men quay. Việc sử dụng cảm biến mô men quay trong các trường hợp thực tế 

rất phức tạp, chi phí đầu tư lớn, đặc biệt đối với liên hợp máy nông nghiệp đang hoạt động 

trên đồng hoặc tàu thuyền đang hoạt động trên sông biển. Do đó sử dụng cảm biến nhiệt độ để 

xác định gần đúng công suất tải, dự đoán vùng làm việc của động cơ là một phương án khả 

thi, giảm chi phí nghiên cứu và có độ tin cậy chấp nhận được trong thực tế sản xuất. 

Hướng nghiên cứu tiếp theo có thể là xây dựng quan hệ giữa nhiệt độ khí thải đối với 

công suất động cơ bằng thực nhiệm đối với các động cơ cụ thể, phát triển ứng dụng hệ thống 

giám sát tải trọng động cơ thông qua nhiệt độ khí thải, thí dụ trong chuẩn đoán kỹ thuật, quản 

lý máy, điều khiển tự động và tối ưu hóa vận hành khai thác các thiết bị lắp động cơ Diesel. 
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Abstract  

This paper reports the changes of microstructure and properties in the fusion zone 

(FZ) and heat - affected zone (HAZ) in dissimilar weld between Austenitic stainless steel 

(304L) and low carbon steel under varying of welding parameters. The dimension of base 

materials was 500x250x3 (mm). The welding current ranged from 80A to 120A and travel 

speed were limited 100-200 mm/s and constant arc voltage of 25V. The welding joints were 

made by gas metal arc welding (GMAW). As the result, the microstructures and properties in 

three regions had significant differences and changed under vary welding process 

parameters. HAZ width and grain sizes in carbon steels are larger than stainless steel. 

Besides, tensile strength and hardness were affected by welding parameters. Weld joint at 

100A, 120 mm/min would be give the highest tensile strength and hardness.  

Keywords: Dissimilar metal welding, welding parameters, HAZ, microstructures, OM. 
 

1. Introduction 

Nowadays, dissimilar metal welds are used in many fields such as nuclear, power, oil 

and gas or shipbuilding industry,… It was widely known that dissimilar metal joints are 

intrinsically an uncertainty because of difference in the physical, mechanical and 

metallurgical properties of the base metals to be joined. Besides, the intense heat applied 

during process produces both metallurgical and physical inhomogeneity in the various zones 

of the weld leading to differential properties of the weld section. Therefore, the investigation 

of microstructure, solidification, phase transformation and mechanical properties during 

welding process is the best way to understand the essence of welding. In other words, in order 

to produce high quality joints, researching all factors affecting to mechanical properties is 

necessary. 

As the previous researchers, different welding regions in arc welding are classified 

into three zones as fusion zone (FZ), heat - affected zone (HAZ) and base metal (BM) which 

are influenced by heat input rate and heat transfer factors [3]. FZ is the area between two 

pieces of base metal being melted and solidified. HAZ is the area of base metal which is not 

melted and has had its microstructure and properties altered by the heat. The change of 

welding parameters has different impact on weld geometry, microstructure and properties in 

welding zones. For instance, as the heat input and welding speed both increase, the weld pool 

becomes more elongated, shifting from elliptical to teardrop shaped [2]. Amuda [1] shows 

that, under welding conditions, the primary solidification structure of stainless steel changed 

from a predominantly ferrite structure to a matrix interspersed with increasing fraction of 

inter - dendrite martensite in the weld metal and grain boundary martensite in the HAZ. In the 

carbon welding, ferrite is formed under different shapes as grain boundary ferrite, polygonal 

ferrite or acicular ferrite. Besides, upper bainite, lower bainite or Widmanstatten can be 

observed [2]. Other researches also represent that grains are smaller, the mechanical welding 

is better.  
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Although the researching about cause-effect between welding parameters and 

microstructure has invested, the problems concern dissimilar metal welding documents are 

limited. Based on previous study, the objective of this study was to find out the changes of 

microstructure and properties of welding between carbon steel and stainless steel under the 

varying of current and welding speed.  

2. Experimental materials and procedure 

 The base metals were 304L stainless steel and carbon steel using gas metal arc 

welding process. The dimensions of plates were 500 x 250 x 3 mm. The chemical composions 

of  base metals, filler show in the table below.  

Table 2.1. The chemical compositions 

Alloys (%) C Mn Si S P Cr Ni Mo V 

SS 304L 0,09 1,54 0,49 < 0.005 0,005 18.3 7.56 0,13 0,11 

Carbon steel 0,1 0,62 0,02 0,04 0,05 0,02 0,08 0.005 0,01 

Filler ER 309L 0,08 0.7 0,8 < 0.005 < 0.003 19.7 11.8 0.1 0.09 

The welding parameters in the proceses were current and welding speed shown in the 

table 2.2. The values of these factors were selected by experimental statistic datas.  
 

Table 2.2. Experimental numbers and welding parameters 

Parameters 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I (A) 60 80 100 60 80 100 60 80 100 

V(mm/min) 120 120 120 160 160 160 200 200 200 

 

Affter welding processes, samples were cut to examine their microstructure, tensile 

strength and hardness. The microstructure was observed by OM LEICA MDS4000M. The 

tensile strength and the hardness were determined by WEW1000B and hardness tester 

ARK600, respectively. 

3. Results and discussion 

3.1. Microstructure 

Because of using filler ER 309L in welding process, austenite (γ) and ferrite (δ) were 

formed in fusion zone (figure 3.1a). Generally, grain morphology in FZ is equal structure and 

independent of process parameters. 
 

      
Figure 3.1 (a) Microstructure in fusion zone, V = 160 mm/min, I = 100 A  

 

According the results of hardness test indicate that HAZ width in carbon steel is larger 

than stainless steel. This can be expressed by the significant difference of thermal 

conductivity between carbon steel and stainless steel. Figure 3.2 shows that HAZ width in 

stainless steel is very narrow and concentrates at fusion line. 
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Figure 3.2 Microstructure in HAZ of stainless steel, I =100A, V= 200 mm/min 

By comparing microstructure in HAZ of carbon steel, grain size is much larger than 

its base metal. This can be observed by comparing grain size in figure 3.2, figure 3.4 with 

figure 3.3. Moreover, it depends on welding parameters. Figure 3.4 represents the change of 

grain size under varying of current welding. It can be observed that if the current is constant, 

the welding speed is slower, heated metal at the high temperature is kept for a long time, 

grain size is larger. Meanwhile, if we consider under constant welding speed, the increasing 

of current welding is cause of developing of grain size (figure 3.5). 

        
          (a) Carbon steel                  (b) Stainless steel 

Figure 3.3 Microstructure of base metal 

 

       
. (a)     (b)    (c) 

Figure 3.4 Grain size in HAZ of carbon steel under varying of welding speed, I = 100A 

(a) V = 120 mm/min, (b) V = 160 mm/min, (c) V = 200 mm/min 

       
Figure 3.5 Grain size in HAZ of carbon steel under varying of welding current, 

 V = 200 mm/min. (a) I = 60A, (b) I = 80A, (c) I = 200 A 
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3.2. Mechanical properties 

The results of ultimate tensile strength and hardness test for dissimilar welding 

between 304L stainless steel and carbon steel were shown significant difference affected of 

current and welding speed. Figure 3.6 was shown the estimated means of tensile strength. As 

the results, welding parameters at 100A and 120 mm/min would be given the highest tensile 

strength.  
 

 

 
Figure 3.6 Tensile strength  

The values of hardness are represented in the figure 3.7. As can be observed from the 

chart, there are small gap among regions. Hardness in HAZ of carbon steel would be higher 

than others. Besides, the hardness of sample 3 at 100A, 120 mm/min stand at the highest level 

compare with others. 
 

 
 

Figure 3.7 Hardness values  

4. Conclusion 

In this work, stainless steel and carbon steel were jointed using GMAW under varying 

of current and welding speed. Microstructure and mechanical properties of weld zones were 

investigated. From this study, following conclusions can be drawn: 

- The grain sizes observed in fusion zone are equal structure and independent of 

process parameters. Meanwhile, microstructure in HAZ of stainless steel and carbon steel has 

Tensile strength (KG/mm2) 

Welding speed (mm/min) 

Hardness (HV) 

x (mm) 
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significant difference and controlled by welding parameters. HAZ width and grain sizes in 

carbon steels are larger than stainless steel. 

- Tensile strength and hardness were affected by welding parameters. Weld joint at 

100A, 120 mm/min would be give the highest tensile strength and hardness. 
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Abstract 

In this paper, a method for optimal design of structure parameters of gears in order to 

reduce the vibration of the car gearbox during the work process is presented. The model of a 

pair of interlocking gears was simplified by the two pairs of useful volume and elastic 

springs. From this model, it is established the formulas in order to determine elastic stiffness 

of gear, synthetic hardness a pair of interlocking gears, useful volume of gears, private 

frequency and the speed limit of the gear. Selection of minimization of transmission vibration 

is objective function in order to optimize structural parameters of gears transmission. The 

technical parameters of the car is chosen,  the optimal results show that deviation of speed 

limit of gear with gear rotation speed when the preliminary design is 9688  rad/s, after 

calculating the design values increased 34440 rad/s. This method is used to improve the 

quality of gearbox and minimize the time for design of gearbox. 

Keywords: Gears, transmission vibration, matlab, gearbox design, Structural parameters. 

1. Introduction 

The criterion of noise and vibration is one of the criteria to appreciate quality of 

automobile gearbox. The ratio of transmission system and the torque were changed by the 

pair of gears in the gearbox. Thus, the transmission gears are main causes of noise and 

vibration of the automobile gearbox. The cause of the noise and vibrations of transmission 

gears can by itself, due to structural or manufacturing error when assembly the gears.  

The design aims to determine the gearbox’s feature and size parameters. These 

parameters are chosen by experience before, however it is hard to achieve the best conditions. 

In the scope of this paper, the author introduces a method to design optimal basic parameters 

of gearbox structure via the multivariate extreme value analysis with nonlinear constraints 

using Sequential Quadratic Programming (SQP) Fmincon function in the Matlab program. 

Using this method is to improve the quality, as well as minimizing the time gearbox design. 

2. Establishing dynamic modelling of spur gear pairs 

Modelling of spur gear pair is shown in Figure 1. In a short time, contact points 

between a pair of gear teeth is deformed elastically.  

 

 
rc1: base radius of driver gear; rc2: base radius of driven gear; r1: pitch radius of driving 

gear; r2: pitch radius of driven gear; w: pressure angle 

  Figure 1. Diagram of a pair of interlocking gears 
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Thus, model gearboxes has the property that inertial properties J (Kg.m2) and elastic 

properties is characterized by stiffness K (N/m). When vibration analysis of gears uses line of 

action AB to calculate. 

2.1. Dynamic modelling of spur gear pairs 

Modelling of spur gear pairs in figure 1 can be simplified as shown in figure 2. The 

gear train describes similar pair of disks, their mass are M1 and M2, they is associated with a 

pair of spring in series has the individual stiffness respectively K1, K2.  

 
Figure 2. Modelling of elastic oscillations of spur gear pairs 

The effective mass of driving gear and driven gear M1, M2 are determined of formula:  
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Where: J1, J2 - moment of inertia of driving gear and driven gear; Reference radius
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 ;   - Tooth taper angle; mn  - Normal module. 

The individual tooth stiffness of apair of teeth in contact is obtained by assuming that 

one of the mating gears is rigid and applying load to the other. The individual stiffness Ki at 

any meshing position i can be obtained by dividing the applied load by the deflection of the 

tooth at that point. Characterizing the elastic property of driving gear and driven gear is the 

individual stiffness K1, K2, are determined by formula:  
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                                                         (4) 

Where: P1, P2 - Tangential force on the gear pairs; 

            y1max, y2max - Maximum shear deformation of the teeth: 

                              

3 3 3

1 1 1 1 1 1

1max

1 1 1 1 1 12 6 3

f f fPh Ph Ph
y

E I E I E I
                                                           (5) 
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                                                        (6) 
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Figure 3. Components of the applied load 

I1, I2 moment of inertia of tooth cross-section:  
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                 s1, s2- Normal pitch:
1 2

2

nm
s s


   

Whole depth: 
1 2 1, 25.f f nh h m   

At any position in the mesh cycle,apair of teeth in contact can be modelled as two 

linear springs connected in series. The system stiffness against the applied load, called the 

combined mesh stiffness Kth at contact point P. At the moment, modelling of elastic 

oscillations is provided the oscillation system with a effective mass Mth and a spring with 

stiffness Kth can be calculated by the following equation: 

                                         
 

2

1 2 1 2

2 2 2
1 2 1 2 2 1

4 os

os
th

n

M M J J c
M

M M J z J z m c




 

 
                                (8) 

                                         
 

3

1 2 1 2 1 2

1 2 1 1 2 2

2 E E

125 E E
th

K K b b
K

K K b b


 

 
                                           (9) 

Own oscillation frequency of a pair of interlocking gears:  
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2.2. The cause of vibration of a pair of interlocking gears 

Excitation frequency of driving gear: 

                                                              1 1

60

n z
f                                                        (11) 

Resonance occurs when excitation frequency f = fn, coincides with very strong 

oscillation of a pair of interlocking gears. On the contrary, when f << fn, then vibration will be 

very small. So, vibration of a pair of interlocking gears depends on the difference between 

excitation frequency of driving gear with own oscillation frequency.  

Thus, if f = fn, then:  
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So, the speed limit on the gear:  
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    (13) 

3. Parameters and structural optimization of gears in the gearbox 

3.1. Selecting the plan and the design parameters of gear in the gearbox 

The chosen optimal design of gear structure consists of 6 parameters, including 

module, width, number of teeth, tooth taper angle:  

   1 2 3 4 5 6 1 2 1 2, , , , , , , , , ,X x x x x x x m b b z z 
 

Where: m - Module of gear pair; b1, b2 - Width of gears (face width);  - Tooth taper 

angle; z1, z2 -  Number of gear teeth. 
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3.2. Determining the objective function 

Aim to reduce noise, improve the quality of the gearbox, in this paper research 

vibrations of a pair of gears to choose the optimal objective function to vibration is the 

smallest.  Corresponding to deviation of the speed limits of gear with the rotational speed of 

gear is the largest: 
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      (14) 

3.3. Establishing speed limits 

3.3.1. Limiting module 

In normal mechanical gearbox of the cars, the gear module is often in the range of 

2,25-3 [1], so the respective limiting conditions are as follows: 

(1) 2.25 0g m   ; 
(2) 3 0g m    

3.3.2. Limiting face width 

Normally, if the gear width is defined based on the gear module, then b = kc.mn, in 

which mn is the gear module and kc is a gear width coefficient. For tilt gear, kc is 7.0 - 8.6; 

for straight gear, kc is 4.4-7[2]. Therefore, the gear width to be chosen will be7.0 8.6i ng im b m  ; 

4.4 7.0i th im b m  , provided that the relative limited for car gearbox are as follows: 

(3) 17.0 0g m b   ; (4) 1 8.6 0g b m   ; 
(5) 27.0 0g m b   ; 

(6) 2 8.6 0g b m    

3.3.3. Limiting tooth taper angle 

Tooth taper angle  is the major parameters of gear. When determining  to consider 

the influence on gear train, the durability of the gear and the balance of axial force,… Fit 

coefficient of pair of gears will increase, stable operation, noise will reduce when  increases. 

But when  increases too big then axial force will increase very big and force transmission 

efficiency will also reduce. When  increases to 30o then flexural strength will suddenly 

reduce and contact reliability continues to increase. So, want to improve flexural strength of 

the gear, do not choose too big. With gear of gearbox on the cars, taper angle of tooth  

usually within range from 22 to 340 [2], so binding conditions are:  

   (7) 22 0g    ;
(8) 34 0g    . 

(7) 22 0g    ; 
(8) 34 0g    ; 

3.3.4. Limiting number of teeth 

Number of teeth of driving gear greater than 17, so binding condition is:  

(9) 117 0g z    

3.3.5. Limiting flexural strength of the gear 

To calculate the flexural strength of the gear need to determine the forces acting on 

the gear pairs. The formula for calculating the forces acting on the a pair of interlocking gears 

shown in table 1. 

 Where: z -Number of gears to be calculated; Mtt - Calculating torque (calculated 

and chosen in the section calculating bearing strength of gearbox); ms - Surface torque;  - 

Mating angle;  - Tooth taper angle. 

So, bending stress of helical gear is determined: 
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Where: K  - Coefficients depends on the stress concentration, surface friction,… 

with spur gear: K = 0,24; P - Tangential force, [N]; b - face width,[m]; y- tooth form factor; 

Temax - The maximum torque of engine [Nm]. 

 

Table 1. The formula for calculating the forces acting on the a pair of interlocking gears 

Force Symbol Spur gear Helical gear 

Tangential force Pi 
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So binding conditions are determined: 
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3.3.6. Limiting surface durability of the gear 

Surface durability of the gear [4]: 
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Where: E - Elastic modulus, E = 2.1x1011 [N/m2], with spur gear: [ tx ] = 1500 

MN/m2 

So binding conditions are determined:  

 

8 4

max

12 2

1 1 1 2

4,2.10 os 1 1
0,418 1500

os sin

eT c
g

m z b c z z



 

 
   

 

 

8 4

max

13 2

2 2 1 2

4,2.10 os 1 1
0,418 1500

os sin

eT c
g

m z b c z z



 

 
   

 
 

4. Optimal results 

With technical parameters of the car in the table 2, the basic data for optimization 

problems are determined based on the basic parameters of the gearbox. 

Table2. Technical parameters of the truck 

TT Technical parameter Symbol Value Unit 

1 Whole load G 1275 KG 

2 The maximum torque of engine Memax 130 N.m 

3 The maximum power of the engine  Nemax 71,4 kW 

4  The rotation speed of driver gear  ne 4000 Rad/s 
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5 The moment of inertia of driver gear J1 0,005 Kg.m2 

6 The moment of inertia of driven gear J2 0,00025 Kg.m2 

Through the above analysis, optimization toolbox of MATLAB used to to optimize 

the gearbox of the cars [2].  

fmincon(fun,x0,A,b,Aeq,beq,lb,ub) 

Where:  min nonlinear fun(x); 

c(x) 0  (Nonlinear inequality constraints); 

Aeq = 0 (nonlinear equality constraints); 

A x b   (Nonlinear inequality constraints); 

Aeq x beq   (Nonlinear equality constraints); 

lb x ub   (Boundary limits). 

Results before and after optimization is shown in table 3. 

Table 3. Results before and after optimization 

The before optimization values of the parameters in table 3 are instead into the 

formula 10 to identify the deviation between the speed limit of gear and gear rotation speed 

when preliminary design is 9688 rad/s. Deviation of speed limit of gear with gear rotation 

speed when optimal gear design is 34440 rad/s.  

5. Conclusion 

This paper described methods to construct mathematical models and using Matlab to 

design the structural optimization of gearbox of the cars with technical parameters of the car 

in Table 2. Optimal results show deviation of speed limit of gear with gear rotation speed 

when the preliminary design is 9688  rad/s, after calculating the design values increased 

34440 rad/s. Thus, the quality of gearbox is improved and the time for design of gearbox is 

minimized. 
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Tóm tắt 

Bài báo tổng hợp và phân tích ảnh hưởng của các thông số của sóng biển và của tàu 

đến ổn định tàu trên sóng. Lựa chọn loại sóng có ảnh hưởng lớn nhất đến ổn định tàu để tiến 

hành tính toán. Trên cơ sở phân tích ưu và nhược điểm của các phương pháp tính toán sự 

thay đổi ổn định của tàu trên sóng, bài báo tiến hành lựa chọn phương pháp tính phù hợp 

nhất cho giai đoạn thiết kế ban đầu. Áp dụng phương pháp tính đưa ra vào trong tính toán sự 

thay đổi ổn định của tàu trên sóng theo cho tàu hàng khô INANA 2 có số IMO: 9552771 chạy 

trên tuyến SB của Việt Nam. 

Từ khóa: Ổn định, cánh tay đòn, sóng theo, thiết kế ban đầu. 

Abstract 

This paper has summarized and analyzed the influence of waves and ship parameters 

on the ship stability in waves. The wave having greatest influence on ship stability is taken 

into account. This paper selected the most appropriate calculation method for the initial 

design stage, based on analyzing the pros and cons of the method of calculating the changes 

in the ship stability on waves. This method is applied for calculating the changes on the ship 

stability in following waves of a cargo ship INANA 2 with IMO: 9552771 classified SB by 

Vietnam Register. 

Keywords: Stability, righting arm, following waves, initial design. 
 

1. Đặt vấn đề 

Như chúng ta đã biết, trong số các nguyên nhân làm cho tàu bị đắm, đặc biệt là các 

tàu cỡ nhỏ có chiều dài từ 20 đến 60 m, có nguyên nhân lật tàu do sự thay đổi ổn định của tàu 

khi gặp sóng [1] bởi, khi tàu chuyển động trên sóng thì hình dáng phần thể tích ngâm nước, 

hình dáng đường nước và các yếu tố động học (sự tương tác của hệ thống sóng do tàu tạo ra 

với hệ thống sóng biển, sự phân bố lại áp suất trên bề mặt thân tàu, sự nhiễu xạ của sóng) sẽ 

thay đổi từ đó dẫn đến sự thay đổi vị trí tâm nổi và bán kính tâm nghiêng của tàu và cuối 

cùng là kéo theo sự thay đổi ổn định của tàu.  

 Sự thay đổi ổn định của tàu sẽ càng rõ nét trong trường hợp tàu chuyển động trên 

sóng theo với tốc độ gần bằng tốc độ lan truyền sóng và chiều dài tàu xấp xỉ bằng chiều dài 

bước sóng (/L = 0,9÷1,1), khi đó vị trí tương đối của tàu so với sóng ở thời điểm nào đó tàu 

có thể nằm vị trí bụng sóng cũng như nằm trên đỉnh sóng (hình 1) trong thời gian khá dài. 

Trường hợp nguy hiểm nhất (ổn định tàu giảm đi rất nhanh) sẽ xuất hiện khi phương chuyền 

động của tàu hợp với phương truyền sóng một góc β = 00 và tại góc β =  450 và tàu nằm trên 

đỉnh sóng, đặc biệt là đối với các tàu có chiều cao mạn khô nhỏ, tỷ số L/B lớn và hệ số béo 

dọc chung thân tàu nhỏ [2]. Trên hình 2 chỉ ra ảnh hưởng của vị trí đỉnh sóng theo chiều dài 

tàu đến đồ thị ổn định tĩnh của tàu. Các đường cong 1, 2, 3, 4 đặc trưng cho giá trị cánh tay 

đòn ổn định tĩnh của tàu ở các chế độ khai thác khác nhau (1 - trên nước tĩnh; 2 - khi đỉnh 

sóng nằm ở khu vực mũi tàu; 3 - khi đỉnh sóng nằm ở khu vực phía đuôi tàu; 4 - khi đỉnh 
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sóng nằm ở mặt phẳng sườn giữa; 5 - khi tàu nằm dưới bụng sóng). Ngoài việc ổn định của 

tàu bị giảm, chuyển động trên sóng đôi khi còn làm cho tàu mất tính điều khiển và làm cho 

tàu quay theo hướng sóng cặp mạn, hiện tượng này được gọi là broaching. 

 Từ các vấn đề nêu trên, đòi hỏi sự cần thiết phải nghiên cứu đánh giá ổn định của tàu 

trên sóng ngay trong giai đoạn thiết kế ban đầu nhằm mục đích: thứ nhất, để lựa chọn phương 

án các thông số chủ yếu của tàu cho các bước thiết kế tiếp theo; thứ hai, đưa ra được các giải 

pháp hạn chế sự suy giảm ổn định tàu trên sóng trên cơ sở nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng 

đến sự suy giảm này; thứ ba, trên cơ sở các kết quả tính toán ổn định trên sóng thu được 

người ta sẽ thiết lập các tiêu chuẩn ổn định trên sóng cho tàu như Quy phạm một số nước 

từng thiết lập [1]; dùng để xây dựng đồ thị chạy bão. 

 
Hình 1. Vị trí tương đối của tàu so với sóng 

 
Hình 2. Ảnh hưởng của sóng  

theo đến đồ thị ổn định tĩnh [5] 
 

Trong khuôn khổ bài báo này, nhóm tác giả xin trình bày các phương pháp tính ổn định 

của tàu trên sóng theo, loại sóng được đánh giá là có ảnh hưởng rất lớn đến ổn định tàu [1]. 

2. Cơ sở lý thuyết tính toán sự thay đổi ổn định của tàu trên sóng 

2.1. Phân loại các phương pháp tính toán sự thay đổi ổn định của tàu trên sóng 

Để đánh giá sự thay đổi ổn định của tàu trên sóng nói chung và sóng theo nói riêng, 

người ta đang sử dụng một số phương pháp sau: 

- Phương pháp thử nghiệm mô hình tàu trên sóng trong bể thử; 

- Phương pháp số (CFD) trong việc mô phỏng và tính toán ổn định của tàu trên sóng; 

- Các phương pháp gần đúng được xây dựng trên cơ sở một số giả định và phân tích 

hồi quy các số liệu thực nghiệm. 

Trong ba phương pháp kể trên thì phương pháp thử nghiệm mô hình tàu trên sóng 

trong bể thử cho kết quả chính xác nhất. Tuy nhiên, do thời gian và giá thành chế tạo mô hình 

cũng như chi phí cho việc thử mô hình là rất tốn kém. Do vậy, người ta chỉ sử dụng phương 

pháp này ở giai đoạn thiết kế kỹ thuật khi đã lựa chọn được một phương án phù hợp nhất 

trong số các phương án đưa ra ở giai đoạn thiết kế khởi thảo. 

Đối với phương pháp số (CFD), đây là phương pháp mà cơ sở lý thuyết của nó đã có 

từ những năm 70 của thế kỷ trước, nhưng chỉ sau khi có sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ 

thông tin thì  phương pháp này mới được ứng dụng rộng rãi vào trong thực tế tính toán. 

Phương pháp này được đánh giá là có độ chính xác khá cao. Tuy nhiên, kết quả tính toán theo 

phương pháp này phụ thuộc vào điều kiện biên đưa ra và thời gian tính toán khá lâu, chính vì 

vậy ở giai đoạn thiết kế khởi thảo khi so sánh các phương án với nhau nếu sử dụng phương 

pháp này thì mất rất nhiều thời gian cũng như khó đánh giá được mức độ ảnh hưởng của các 

tham số đến sự thay đổi ổn định tàu trên sóng. 

Việc sử dụng phương pháp gần đúng để tính toán sự thay đổi ổn định tàu trên sóng 

tuy mang lại kết quả không chính xác bằng hai phương pháp trên, nhưng nó lại có ưu điểm là 

thời gian tính toán nhanh và người thiết kế có thể dễ dàng nhận biết được mức độ ảnh hưởng 
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các thông số đến sự thay đổi ổn định tàu trên sóng, để từ đó đưa ra được các giải pháp thiết kế 

cũng như các đề xuất trong việc hạn chế sự suy giảm ổn định tàu khi chạy trên sóng.  

Từ những ưu và nhược điểm nêu trên của từng phương pháp. Trong bài bài báo này, 

nhóm tác giả lựa chọn phương pháp gần đúng trong việc tính toán sự thay đổi ổn định tàu 

trên sóng. 

2.2. Các phương pháp gần đúng trong tính toán sự thay đổi ổn định của tàu trên sóng 

Để đánh giá sự thay đổi ổn định tàu trên sóng theo bằng phương pháp gần đúng, ta có 

thể sử dụng hai sơ đồ tính gồm: sơ đồ tính thủy tĩnh và sơ đồ tính thủy động [2]. 

Sơ đồ tính thủy tĩnh được xây dựng trên cơ sở đặt tĩnh tàu trên sóng với giả thiết trục 

của sóng song song với mặt phẳng cơ bản của tàu, mô men hồi phục được đặc trưng bởi hình 

chiếu của trọng lực và lực nổi lên mặt phẳng sườn, áp lực sóng được phân bố theo quy luật thủy 

tĩnh. Phương pháp này được trình bày rất chi tiết trong công trình [6, 7], trong đó, có đưa ra các 

công thức dùng để đánh giá mức giảm ổn định khi tàu nằm trên đỉnh sóng. Tuy nhiên, trong 

thực tế hệ thống sóng do tàu sinh ra khi chuyển động sẽ tương tác với hệ thống sóng theo, dẫn 

đến profile của sóng tổng hợp được tạo nên do sự giao thoa của 2 hệ thống sóng này có thể có 

hình dạng rất khác so với hình sin (hoặc đường dạng trochoid) của profile sóng hồi quy. Do 

vậy, trong thực tế tính toán người ta ít sử dụng sơ đồ tính này bởi độ chính xác của kết quả thu 

được không cao đặc biệt là đối với các tàu có tỷ số L/B nhỏ và số Froude lớn [2]. 

  Sơ đồ tính thủy động được xây dựng trên cơ sở hai phương pháp tính đó là: hoặc tính 

toán các tích phân đặc trưng cho mô men hồi phục trong khuôn khổ giả thuyết của A.N. 

Krylov có bổ sung thêm phần hiệu chỉnh do ảnh hưởng của sự nhiễu xạ sóng; hoặc sử dụng 

các quan hệ hồi quy, được xây dựng trên sơ sở các số liệu thực nghiệm sau đó mô hình hóa 

quá trình vật lý của chúng [2]. 

Ở đây nhóm tác giả xin giới thiệu phương pháp tính ổn định trên sóng theo bằng 

phương pháp do Nechaev đề xuất (thuộc sơ đồ tính thủy động), được xây dựng trên cơ sở 

phân tích hồi quy các số liệu thực nghiệm [8]. Đây là phương pháp được đánh giá là có độ 

chính xác khá cao, bởi nó có tính đến ảnh hưởng của các thông số hình dáng thân tàu, các 

thông số của sóng và số Froude, chính vì vậy mà đăng kiểm Liên Bang Xô Viết năm 1979 đã 

áp dụng phương pháp này trong việc tính toán sự thay đổi ổn định của tàu trên sóng [3] và 

trong tài liệu chuyên khảo mới nhất của tác giả Gaikovich [5] khi viết về ổn định của tàu trên 

sóng cũng chỉ giới thiệu phương pháp của Nechaev trong tính toán sự thay đổi ổn định của 

tàu trên sóng. 

 
Hình 3. Sự phụ thuộc của hàm số (h/, ) vào độ dốc của sóng và góc nghiêng của tàu [2] 
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Bản chất của phương pháp do Nechaev đề xuất được trình bày như sau [8]: 

  Cánh tay đòn ổn định tĩnh khi tàu chuyển động trên sóng theo được xác định theo 

công thức: 

,w wl l l    (1) 

Trong đó: l - là cánh tay đòn ổn định tĩnh của tàu trên nước tĩnh, được xác định dựa 

trên các phương pháp tính toán thông thường; lw - là biến lượng cánh tay đòn do ảnh hưởng 

của sóng. 

Để tính toán biến lượng lw tại góc  = 00 và chiều dài sóng bằng chiều dài tàu (trường 

hợp ổn định giảm nhiều nhất) Nechaev đề đưa ra công thức tính sau: 

6 8 3
2

1 1 1

10 ,θ (θ) (θ) (θ)w m m n n p p

m n p

h
l B A f B F C E





  

  
        

   
    (2) 

Trong đó: B - là chiều rộng tàu, m; (h/, ) - là hàm số, đặc trưng cho biến lượng 

cánh tay đòn ổn định tĩnh của tàu tiêu chuẩn, hàm số này phụ thuộc vào độ dốc của sóng, góc 

nghiêng của tàu và vị trí tương đối của tàu so với sóng (nằm trên đỉnh sóng hay dưới bụng 

sóng) được xác định dựa trên các số liệu ở hình 3;  
6

1

(θ)m m

m

A f


 - là phần hiệu chỉnh do ảnh 

hưởng của sự khác nhau giữa các thông số hình dáng và số Froude của tàu thiết kế so với tàu 

tiêu chuẩn; 
8

1

(θ)n n

n

B F


 và 
3

1

(θ)p p

p

C E


 - là phần hiệu chỉnh đối với các số hạng bình phương và 

lập phương; fm(), Fn() và Ep() - là hàm của góc nghiêng, giá trị của nó được xác định dựa 

trên hình 4 và 5. Trong đó F1() chỉ tính đến nếu L/B < 4,82. 

 
Hình 4. HàmFm(), Fn() và Ep() khi tàu  

nằm trên đỉnh sóng [2] 

 
 

Hình 5. HàmFm(), Fn() và Ep() khi tàu   

nằm dưới bụng sóng [2] 
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Các tham số Am, Bn, Cp được xác định theo các công thức: 

A1= L/B – 4,82; A2 = B/T – 2,670; A3 = D/T – 1,300; A4 = CB/CWP – 0,700; A5 = CB/CM – 

0,692; A6 = Fr–0,28;
2

1 1 ;B A 2
2 2 ;B A 2

1 3 ;B A 2
4 5 ;B A

6 2 3;B A A 7 2 4 ;B A A 8 1 6 ;B A A

3
1 2 ;C A 3

2 3 ;C A 3
3 5 .C A

 
Trong đó: L, B, T, D - lần lượt là chiều dài, chiều rộng, chiều chìm và chiều cao mạn tàu, 

m; CB, CM, CWP - lần lượt là hệ số béo thể tích, hệ số béo sườn giữa và hệ số béo đường nước của 

tàu. 

Khi L/B >7 tốc độ chuyển động của tàu thực tế không ảnh hưởng đến đại lượng lw, 

và các hệ số f6(), F5() và F8() nhận giá trị bằng không.  

Công thức (2) có thể áp dụng cho các tàu có các thông số nằm trong dải giá trị sau: 

L/B = 3,2 ÷ 8,00; B/T = 2,00 ÷ 4,20; D/T = 1,05 ÷ 2,20; CB/CWP = 0,50 ÷ 0,92; CB/CM 

= 0,5 ÷ 0,85; Fr = 0,15 ÷ 0,45. 

Đối với các sóng mà tỷ số chiều dài bước sóng trên chiều dài tàu /L ≠1 thì giá trị lw 

thu được sẽ được hiệu chỉnh bằng cách nhân nó với hàm số F(/L) = k1(/L-1,0)+k2(/L-

1,0)2+ k3(/L-1,0)3, nghĩa là: (lw) = F(/L)lw 

Trong đó các hệ số k1, k2, k3 - là các hệ số phụ thuộc vào vị trí tương đối của tàu so 

với sóng: 

Khi tàu nằm trên đỉnh sóng: k1= 0,87; k2= 1,20; k3= 0,21; 

Khi tàu nằm dưới bụng sóng: k1= 0,90; k2= 1,50; k3= 0,39. 

3. Ví dụ áp dụng 

Xác định biến lượng cánh tay đòn ổn định tĩnh của tàu hàng khô INANA 2 có số 

IMO: 9552771 [9] trên sóng đuổi với giả thiết /L = 1,0; h/ = 1/20. 

Tàu có các thông số sau: L = 90,84 m, B = 15,80 m; T = 7,4 m; D = 6,2 m; CB = 

0,775; CWP = 0,891; CM = 0,962; Fr = 0,20. 

 Do L/B = 5,7 > 4,82 nên ta cóF1() = 0. 

Các tham số Am, Bn, Cp có các giá trị sau: A1 = 0,929; A2 = -0,122; A3 = -0,106; A4 = 

0,17, A5 = 0,144; A6 = -0,08; B1 = 086; B2 = 0,0148; B3 = 0,0113; B4 = 0,0129; B6 = 0,0129; 

B7 = -0,0207; B8 =-0,07; C1 = -0,0018; C2 = -0,0012; C3 =  0,0015. 

Dựa trên các hình 3, 4 và 5 ta thu được giá trị của các hàm (h/, ), Fm(), Fn() và 

Ep(). Từ đó thế các giá trị này cũng như giá trị của các tham số Am, Bn, Cp vào vào công thức 

(1) và (2) ta thu được biến lượng cánh tay đòn ổn định tĩnh của tàu trên sóng theo như trên 

bảng 1 và hình 6. 

Bảng 1. Bảng tính các giá trị biến lượng cánh tay đòn ổn định tĩnh của tàu trên sóng theo 

Góc 

nghiêng 
Trên đỉnh sóng Dưới bụng sóng 

 l [9], m lw, m l +lw l [9], m lw l +lw 

0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

10 0.369 -0.162 0.531 0.369 0.036 0.405 

20 0.569 -0.278 0.847 0.569 0.054 0.623 

30 0.626 -0.310 0.936 0.626 0.061 0.687 

40 0.605 -0.285 0.890 0.605 0.029 0.634 

50 0.512 -0.240 0.752 0.512 0.020 0.532 

60 0.373 -0.220 0.593 0.373 -0.041 0.332 
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Hình 6. Sự thay đổi đường cong cánh tay đòn ổn định tĩnh của tàu INANA 2 trên sóng theo  

 

4. Kết luận 

Trên cơ sở nghiên cứu về sự thay đổi ổn định tàu trên sóng, bài báo đã thu được 

những kết quả sau: 

- Đã nêu được sự nguy hiểm của sóng theo đến ổn định tàu, đặc biệt là đối với các tàu 

cỡ nhỏ; 

- Đã phân loại và lựa chọn được phương pháp phù hợp nhất trong tính toán sự thay 

đổi ổn định của tàu trên sóng theo trong giai đoạn thiết kế ban đầu; 

- Đã áp dụng lý thuyết đưa ra vào trong tính toán một tàu hàng khô cụ thể hoạt động 

trên tuyến SB của Việt Nam, kết quả thu được là phù hợp với quy luật thay đổi ổn định của 

tàu trên sóng. 
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Research on assessing efficiency criteria in designing merchant ships  
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Tóm tắt 

Bài báo tổng hợp và hệ thống hóa các chỉ tiêu đánh giá tính hiệu quả của tàu trong 

giai đoạn thiết kế phương án. Phân tích đặc điểm, ưu nhược điểm của từng chỉ tiêu đánh giá, 

từ đó giúp người thiết kế cũng như chủ tàu có thể lựa chọn được cho mình chỉ tiêu đánh giá 

phù hợp nhất cho tàu thiết kế trên cơ sở mục tiêu đề ra trong việc lựa chọn phương án thiết 

kế cuối cùng.  

Từ khóa: Chỉ tiêu đánh giá, tàu vận tải, hiệu quả kinh tế, tối ưu hóa. 

Abstract 

This paper has summarized and systematized evaluating ship efficiency criteria in 

concept ship design stage. Analyzing the characteristics, pros and cons of each assessment 

criteria may help ship designers and owners select the most appropriate evaluation criteria 

for the objectives provided in choosing the final design plan. 

Keywords: Assessment criteria, merchant ships, economic efficiency, optimization. 
 

1. Đặt vấn đề 

Trong thiết kế hệ công trình phức tạp nói chung và thiết kế tàu vận tải nói riêng, nhà 

thiết kế ngoài việc thiết kế ra một con tàu đảm bảo được các yêu cầu kỹ thuật đề ra trong 

nhiệm vụ thư thiết kế và các tiêu chuẩn an toàn từ phía Đăng kiểm, cần phải đánh giá thêm 

được tính hiệu quả của tàu thiết kế dự kiến đạt được [1]. Ở đây, tính hiệu quả của tàu được 

hiểu là mức độ đạt được mục đích đề ra trong thiết kế, tính chất này được thể hiện trong mối 

quan hệ tác động qua lại giữa tàu thiết kế và điều kiện ngoại cảnh và nó là yếu tố mang tính 

chất quyết định, bởi mục tiêu cuối cùng trong thiết kế tàu vận tải mà người thiết kế và chủ tàu 

hướng đến, đó chính là tàu thiết kế ra phải đạt được hiệu quả cao nhất ở đây chính là hiệu quả 

kinh tế. 

Để có thể đánh giá được mức độ hiệu quả mà tàu thiết kế dự kiến mang lại, người ta 

dựa trên các chỉ tiêu hiệu quả đang được áp dụng phổ biến trên thế giới trong lĩnh vực thiết 

kế tàu. Tuy nhiên, ở trong nước, hiện tại các tài liệu viết về các chỉ tiêu hiệu quả trong thiết 

kế tàu vận tải còn rất hạn chế và chủ yếu mới chỉ dừng lại ở mức giới thiệu mà chưa có tài 

liệu chuyên sâu nào [1]. 

Như vậy, từ vấn đề nêu trên, trong bài báo này nhóm tác giả sẽ đi vào việc tổng hợp 

và phân tích một cách có hệ thống các phương pháp đánh giá tính hiệu quả trong thiết kế tàu 

nhằm mục đích phục vụ cho bài toán tối ưu hóa thiết kế tàu trong giai đoạn thiết kế phương 

án (thiết kế ban đầu). 

2. Các chỉ tiêu đánh giá tính hiệu quả trong thiết kế tàu 

Trong thiết kế tàu, việc đánh giá hiệu quả nói chung và hiệu quả kinh tế nói riêng của 

tàu thiết kế được thực hiện ngay từ khi nó còn đang nằm ở giai đoạn thiết kế phương án, 

nhằm mục đích lựa chọn ra phương án mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất trên cơ sở so sánh 

mức độ hiệu quả giữa các phương án thiết kế với nhau [1]. Tất nhiên, trong trường hợp này 

giá trị về tính hiệu quả của tàu chỉ có tính chất dự báo và không thể có được độ tin cậy tuyệt 

đối do không đủ các thông tin đầu vào cũng như mức độ chính xác của chúng. Ngoài ra, việc 

xây dựng các chỉ tiêu đánh giá tính hiệu quả của tàu thiết kế là một quá trình mang tính chất 

chủ quan của người thiết kế hay của chủ tàu mặc dù các thủ tục tìm kiếm nó mang tính chất 
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khách quan. Như chúng ta đã biết các công trình kỹ thuật phức tạp nói chung và tàu vận tải 

nói riêng, là một hệ thống có vòng đời tương đối dài và trong vòng đời phục vụ của tàu thì 

chất lượng của tàu có thể sẽ thay đổi đáng kể dẫn đến sự phân bố hiệu quả và chi phí theo 

thời gian có thể là rất khác nhau [1]. 

 Để đánh giá các tính hiệu quả của tàu vận tải trong việc lựa chọn phương án tối ưu 

cho tàu thiết kế, người ta sử dụng các chỉ tiêu hiệu quả phi kinh tế cũng như các chỉ tiêu hiệu 

quả kinh tế. Tuy nhiên cả hai chỉ tiêu này đều có mối quan hệ mật thiết với nhau [3]. 

2.1. Chỉ tiêu phi kinh tế 

 Chỉ tiêu tối thiểu hóa lượng chiếm nước. Chỉ tiêu này được xét đến trong việc lựa 

chọn phương án tối ưu cho tàu thiết kế khi tàu thiết kế thỏa mãn tất cả các yêu cầu khác:  

∆ → min (1) 

Chỉ tiêu phi kinh tế với hàm mục tiêu lượng chiếm nước tối thiểu hoàn toàn không 

mâu thuẫn với chỉ tiêu kinh tế, bởi hàm mục tiêu (1) đã được ngầm hiểu là tối thiểu hóa chi 

phí đóng tàu và chi phí khai thác. Trong giai đoạn thiết kế phương án thì giá trị lượng chiếm 

nước có thể được xác định với độ chính xác và tin cậy cao hơn là các chỉ tiêu kinh tế. Chính 

vì vậy, chỉ tiêu này thường được sử dụng để so sánh tính hiệu quả của các phương án thiết kế 

trong giai đoạn thiết kế ban đầu. 

Chỉ tiêu khai thác - kỹ thuật. Theo tác giả Asik V.V. [3], ngoài chỉ tiêu phi kinh tế là 

tối thiểu hóa lượng chiếm nước ở trên, ta có  thể sử dụng chỉ tiêu hiệu quả là khả năng vận 

chuyển lớn nhất của tàu trong một năm (tấn - hải lý): 

. . maxktQ P t v   (2) 

Trong đó: P - lượng chất tải trung bình trong một chuyến; t - tổng thời gian hành trình 

trong một năm của tàu; vkt - vận tốc khai thác trung bình của tàu. 

Chỉ tiêu phi kinh tế rất đơn giản và tiện lợi trong sử dụng, nhưng nó chỉ mang tính 

chất phụ, bởi một trong những chỉ tiêu quan trọng trong thiết kế tàu vận tải đó chính là chỉ 

tiêu kinh tế.  

2.2. Сhỉ tiêu kinh tế 

Chỉ tiêu kinh tế là chỉ tiêu tổng quát nhất trong thiết kế tàu vận tải, bởi nó có thể được 

áp dụng để đánh giá chất lượng của một công trình kỹ thuật có công dụng bất kỳ. Nó rất tiện 

lợi khi thiết kế các công trình với cấu trúc nhiều mức, bởi nó có bản chất cộng tính. 

Để đánh giá chỉ tiêu kinh tế trong thiết kế tàu, người ta thường sử dụng các chỉ tiêu 

hiệu quả sau: 

 Lợi nhuận hàng năm trên giá thành đầu tư. Đây là chỉ tiêu được tác giả Asik V.V. [3] 

đề xuất, chỉ tiêu này có dạng như sau: 

( ) / maxtE D C K    (3) 

Trong đó: D - tổng doanh thu trong một năm từ việc khai tác tàu; C - tổng chi phí khai 

thác trong một năm; K - giá thành đóng tàu. 

 Tối thiểu hóa chi phí riêng quy đổi. Đây là chỉ tiêu được Arnold V.I [4] đề xuất, nó 

được xác định theo công thức: 

min,y

C EK
C

Q


   (4) 

Trong đó:  C- tổng chi phí khai thác trong một năm; K - giá thành đóng tàu; E - hệ số 

thời gian hoàn vốn; Q - tổng lượng hàng tàu vận chuyển được trong một năm. 

Tối thiểu hóa chi phí quy đổi. Khi đánh giá hiệu quả kinh tế và phi kinh tế tác giả 

trong công trình [3] đề xuất sử dụng chỉ tiêu tối thiểu hóa chi phí quy đổi:  
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CR = C + EK →min (5) 

Một cách logic ta thấy rằng, giá thành đóng và các chi phí khai thác tàu tỷ lệ thuận với 

kích thước tàu, nghĩa là tỷ lệ với lượng chiếm nước, công suất của hệ thiết bị năng lượng của 

tàu. Khi sử dụng công thức hệ số Hải quân để xác định công suất, ta có thể đưa công thức (5) 

về dạng: 

2/3 3 2/3 2/3 2/3

1 2 1 2 1 2( / ) (1/ )( / )R g g s N hv K K s NC k k v C T k k v C a a          (6) 

Trong đó: ∆ - lượng chiếm nước toàn tải của tàu; vs - vận tốc thiết kế của tàu, knots (là 

một hằng số); CN - hệ số Hải quân, đặc trưng cho hình dáng tuyến hình tàu và chất lượng đẩy 

của tàu (trong trường hợp này CN cũng có thể được coi là một hằng số); Thv - định mức thời 

gian hoàn vốn (được chỉ ra trong nhiệm vụ thư, cũng được coi là một hằng số); kg1 và kK1 - 

tương ứng là chi phí khai thác trong một năm và giá thành đóng trên một tấn lượng chiếm 

nước; kg2 và kK2 - lần lượt là chi phí khai thác trong một năm và chi phí đóng tàu trên một đơn 

vị công suất; a1, a2 - là các hệ số. 

  Các thành phần chỉ tiêu trong công thức (5) và (6) là các hàm số đơn điệu tương ứng 

với các kích thước chủ yếu của tàu, chúng là các thông số cần tối ưu trong bài toán thiết kế 

tàu. 

Trên cơ sở cấu trúc của công thức hệ số Hải Quân, chỉ tiêu (6) có thể được biểu diễn 

dưới dạng khác như sau: 

' '

1 2 2 2 1 2( / ) ( / ) ( / ),R g K hv g K hv s sC k k T k k T P a a P         (7) 

Trong đó: Ps - công suất của hệ thiết bị năng lượng; các ký hiệu còn lại có ý nghĩa 

tương tự như trong công thức (6). Cấu tử thứ hai trong ngoặc đơn có thể được hiểu như là 

mức trang bị năng lượng riêng của tàu. 

  Ngoài hai chỉ tiêu về kinh tế nêu trên, trong nền kinh tế thị trường, người ta còn sử 

dụng các chỉ tiêu về kinh tế như sau: 

Chỉ tiêu lãi suất tương đương lớn nhất, chỉ tiêu này được xác định theo công thức [1]:  

/ [ (1 ) ] / [(1 ) 1] maxphv phvT T
A P i i i      (8) 

Trong đó: A - tổng doanh thu trong một năm; P - tiền đầu tư; Tphv - tổng thời gian khai 

thác của tàu; i - lãi suất cần tìm, được xác định qua việc giải phương trình trên. 

  Chỉ tiêu lãi suất tương đương lớn nhất được áp dụng để so sánh các phương án tàu có 

thời gian phục vụ khác nhau: khi xác định lãi suất i cần lấy thời gian phục vụ khác nhau N để 

tính. Lãi suất cần tìm sẽ được xác định dựa vào công thức (9) theo phương pháp gần đúng 

liên tiếp. 

Chỉ tiêu tỷ suất hoàn vốn nội tại về kinh tế lớn nhất (EiRR), chỉ tiêu này được xác 

định theo công thức [1]: 

0 0

/ (1 ) / (1 ) max
phvTT

t t

t t

t t

P i A i
 

      (9) 

Trong đó: T - Tổng số tiền năm trước đó đã đầu tư; Pt, At - là tổng doanh thu trong 

năm; i - lãi suất cần tìm thu được qua việc giải phương trình trên.

 

Theo đề xuất của các tác giả [5] và [7], chỉ tiêu này sẽ được áp dụng vào trong trường 

hợp khi có thể dự đoán được doanh thu dự kiến và sự thay đổi của chúng trong vòng đời của 

tàu (thời gian phục vụ của tàu). 

Chỉ tiêu giá trị hiện tại tối thiểu (trong tiếng Anh nó được ký hiệu là PW), chỉ tiêu 

này được xác định như sau: 
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0

/ (1 ) ;
phvT

t

t

t

PW P y i


    (10) 

Trong đó: yt - các chi phí hiện tại trong năm thứ i; P - Các chi phí đầu tư. 

Chỉ tiêu giá trị hiện tại tối thiểu được sử dụng để so sánh các phương án thiết kế tàu 

có vòng đời như nhau, còn tổng doanh thu hàng năm chưa biết và có thể thay đổi theo thời 

gian, nhưng là như nhau đối với tất cả các phương án. 

Chỉ tiêu chi phí đầu tư tối thiểu (trong tiếng anh nó được gọi là Сapitalized costs) 

được sử dụng trong trường hợp so sánh các tàu có vòng đời khác nhau. Trong trường hợp này 

nó được xem xét là một quá trình vô hạn của việc đóng mới, khai thác và khôi phục tàu trong 

thời gian N. Trong các năm N, 2N, 3N,… tàu sẽ được phá dỡ hoặc được bán với giá L và lại 

một lần nữa đầu tư tiếp trong việc đóng tàu khác P [1]. Chỉ tiêu này được xác định theo công 

thức: 

0

1 ( )
( ) 1 / min

(1 ) (1 ) phvT
t

i P L
CC P y r P y i

i i






 
        

  
  

(11) 

Trong đó: y - các chi phí hiện tại; i - lãi suất tương đương; L - giá trị sử dụng của hệ 

trong năm khai thác cuối cùng của tàu Tphv. 

3. Đánh giá hiệu quả kinh tế của tàu dựa trên các xác suất chỉ tiêu hiệu quả   

 Có rất nhiều yếu tố có tính chất ngẫu nhiên ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế của tàu 

dân dụng nói chung và tàu vận tải nói riêng. Do vậy, việc đánh giá hiệu quả kinh tế của tàu 

cũng sẽ có tính chất xác suất. Việc xây dựng các đánh giá mang tính xác suất như trên được 

trình bày trong công trình [1,5], theo đó tác giả người Nga GS.TSKH. Gaikovich đã biện 

minh được sự cần thiết sử dụng các xác suất chỉ tiêu hiệu quả như sau: 

- Véc tơ W là véc tơ chứa các thông tin về điều kiện ngoại cảnh, nói chung các điều 

kiện này có tính chất ngẫu nhiên như: mức thuế xuất, khối lượng hàng vận chuyển trong một 

chuyến, các thông số kích thước và khối lượng của loại hàng vận chuyển, thời gian và chi phí 

sửa chữa, các trang thiết bị trên tàu,... đều là các đại lượng có tính chất dao động trong dải 

nào đó; 

- Giá thành đóng tàu được tính toán theo phương pháp này hay phương pháp kia có 

thể được coi là đại lượng cố định trong mỗi giai đoạn thiết kế. Trong giai đoạn thiết kế 

phương án, khi giải quyết vấn đề về lợi ích (tính hợp lý) trong việc đóng tàu và lựa chọn 

phương án tối ưu cho tàu thiết kế, giá thành đóng tàu sẽ được tính toán chính xác đến mức độ 

nào đó dưới các điều kiện chưa chắc chắn (giả định). Thực tế, ở giai đoạn này ta chưa xác 

định được chính xác các thành phần khối lượng, kết cấu thân tàu và công nghệ đóng tàu, chưa 

xác định được tổ hợp các thiết bị cụ thể,... Nói cách khác, véc tơ X sẽ là véc tơ chứa đựng các 

thông tin về các giải pháp kỹ thuật khi thiết kế tàu nhưng chưa đầy đủ. Khi tính toán giá 

thành đóng mới, thực tế người ta thường dự đoán véc tơ này; 

- Trong tính toán hiệu quả kinh tế của tàu người ta thường sử dụng các dữ liệu về các 

khối lượng thành phần của tàu, vận tốc tàu, công suất của các máy chính và phụ, v.v... Trong 

giai đoạn thiết kế ban đầu các dữ liệu này, nói chung chỉ mang tính chất sơ bộ (định hướng) 

bởi chúng được xác định qua các công thức gần đúng có sai số thống kê. Từ đó dẫn đến việc 

tính toán không chính xác giá thành đóng tàu và chi phí khai thác khi sử dụng các số liệu này; 

- Theo thời gian, sẽ xuất hiện những thay đổi trong việc quản lý khai thác và bảo 

dưỡng tàu, đặc điểm của loại hàng vận chuyển, thời gian và chi phí sửa chữa,… 

- Sự phân phối các chi phí khai thác, số lượng hàng được vận chuyển mỗi năm sẽ 

không giống nhau trong toàn bộ vòng đời của tàu. 

Như vậy, từ các vấn đề nêu trên ta thấy rằng để tăng mức độ chính xác trong đánh giá 

hiệu quả kinh tế của tàu thì cần phải xây dựng phân phối xác suất chỉ tiêu hiệu quả kinh tế 
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giữa các phương án thiết kế. Trong trường hợp này, người ta sẽ sử dụng chỉ tiêu “Tính lâu dài 

của giá trị” được tạo nên từ các giá trị ngắn hạn đối với các điều kiện sử dụng của tàu cụ thể 

(ví dụ: trên các tuyến riêng trong khoảng thời gian một năm), theo quy tắc [1]: 

1
Prob ,R it it

t T t I

C f
T  

   (12) 

Trong đó: fit - là giá trị hiệu quả kinh tế của tàu trong năm thứ t khi sử dụng tàu theo 

phương pháp i (trên tuyến đường i); I - tập hợp các phương pháp sử dụng tàu; Probit - xác 

suất sử dụng tàu theo phương pháp thứ i trong năm thứ t, khi đó Prob 1it

i I

  đối với bất kỳ 

năm nào trong toàn bộ vòng đời của tàu T. 

  Trong công trình [5] Pashin khuyến nghị xem xét hai hàm chỉ tiêu sau: 

Lợi nhuận trung bình hàng năm fpit từ việc khai thác tàu mang lại, được tính toán trên 

cơ sở tính đến toàn bộ thời gian phục vụ của tàu và khoản đầu tư vào việc đóng tàu. Khi đó, 

chỉ tiêu fpit trong năm thứ t khi sử dụng tàu theo phương pháp thứ i sẽ có dạng: 

 ,it it

pit

D C
f

K


  (13) 

Trong đó: Dit - tổng doanh thu trong năm; Cit - tổng chi phí khai thác trong năm; K - 

giá thành đóng tàu. 

 Chi phí riêng quy đổi trung bình hàng năm trên một đơn vị hàng hóa fzit mà tàu vận 

chuyển, được tính toán trên cơ sở có tính đến các chi phí khai thác trong toàn bộ thời gian 

phục vụ của tàu. Chỉ tiêu fzit  trong năm thứ t khi sử dụng tàu theo phương pháp thứ i sẽ có 

dạng sau: 

 ,H it

Zit

it

E K C
f

Q


  (14) 

Trong đó: EH - là hệ số định mức hiệu quả đầu tư; Qit - là khối lượng hàng mà tàu vận 

chuyển được trong một năm theo phương pháp thứ i.  

  Trong cả hai trường hợp tiêu chuẩn kinh tế của tàu kể trên, CR là một hàm đa biến, 

nghĩa là CR = f(W,X).  

  Sự phân phối xác suất chỉ tiêu CR(X) khi cho trước sự phân phối các thông số đầu vào 

sẽ không thể thu được trực tiếp bằng phương pháp giải tích biến đổi các đại lượng ngẫu 

nhiên, bởi chúng chỉ thích hợp đối với một số hàm đối số ngẫu nhiên đơn giản. Còn trong 

trường hợp của chúng ta thì chỉ tiêu hiệu quả là hàm phi tuyến phức tạp. Một trong những 

phương pháp đơn giản nhất để xác định sự phân phối của các hàm như thế là phương pháp 

mô hình thống kê. Tuy nhiên, trong một số trường hợp việc tính toán có thể mất rất nhiều thời 

gian. Trong công trình [5] đề xuất phương pháp hồi phục (thiết lập lại) sự phân bố cần tìm 

dựa trên việc ước tính bốn điểm đầu tiên. 

  Việc thiết lập lại sự phân phối xác suất chỉ tiêu hiệu quả kinh tế của tàu, ta có thể sử 

dụng ba phương pháp sau [1]: 

- Sử dụng họ đường cong Pearson; 

- Biểu diễn mật độ phân phối cần tìm dưới dạng dãy đạo hàm; 

- Lựa chọn sự chuyển đổi chỉ tiêu như thế nào đó để sự phân phối của nó có thể được 

mô tả bằng các quy luật đã biết, trong đó có phương pháp chuyển đổi Johnson. 

Để đánh giá các chỉ tiêu dưới dạng phân phối các đại lượng ngẫu nhiên người ta 

thường dựa vào các hàm thay cho việc đánh giá các điểm. 
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Để so sánh sự phân phối xác suất khác nhau về chỉ tiêu kinh tế giữa các tàu, tác giả 

người Nga GS.TSKH. Gaikovich đề xuất sử dụng một trong các phương pháp sau: 

 Trong số các tàu được đưa vào để so sánh, ta sẽ lựa chọn các tàu có xác suất xuất 

hiện mức độ sinh lợi C1 (lợi nhuận) lớn hơn một giá trị cố định nào đó p1 (trong trường hợp 

riêng p1 - là mức độ sinh lợi tiêu chuẩn), nghĩa là: 

 
1 1Prob( ) maxC p   (15) 

Trong trường hợp này, coi sự phân phối xác suất của các chỉ tiêu hiệu quả kinh tế của các tàu 

so sánh được tiêu chuẩn hóa. 

  Nếu sử dụng chỉ tiêu hiệu quả kinh tế là chi phí quy đổi C2, khi đó ta sẽ loại bỏ các 

tàu có xác suất chi phí lớn hơn mức chi phí p2 cố định nào đó, nghĩa là ta sẽ chọn tàu có: 

 
2 2Prob( ) minC p   (16) 

Mức chi phí p2 trong công thức (16) có thể là giá trị kỳ vọng toán học của chi phí quy 

đổi của tàu. Khi so sánh các phương án của tàu thiết kế trong quá trình lựa chọn các thông số 

tối ưu thì mức chi phí p2 có thể được xác định dựa trên tàu mẫu hoặc phương án quy ước của 

tàu với các giá trị trung bình thống kế. Giá trị cụ thể của p2 cần phần được xác định trên cơ sở 

phụ thuộc vào đặc trưng của bài toán cần giải quyết. 

 Tối đa hóa mức độ sinh lợi (lợi nhuận) theo mức đảm bảo đặt ra hoặc tối thiểu hóa 

mức chi phí quy đổi. Đối với trường hợp đầu tiên, hàm số của nó được xây dựng như sau: 

 1

1 1 1 3 4( , , ) maxg C P       (17) 

  Trong trường hợp thứ hai, hàm số của nó có dạng như sau: 

 1

2 2 2 3 4[(1 ), , ) min,g C P        (18) 

Trong đó: g1 - là biên mức độ sinh lợi của tàu; g2 - là biên mức chi phí quy đổi của 

tàu; 
1C  - giá trị kỳ vọng toán học của lợi nhuận trong toàn bộ thời gian phục vụ của tàu; 

2C  - 

giá trị kỳ vọng toán học của chi phí quy đổi trong toàn bộ thời gian phục vụ của tàu; 1 - sự 

đảm bảo (mạo hiểm) thu được mức độ sinh lợi nằm dưới biên g1; 2 - sự đảm bảo (mạo hiểm) 

thu được mức chi phí quy đổi lớn hơn biên g2;  - Sai số bình phương trung bình của chi phí 

quy đổi; 
1P 
 - là hàm bảng; 

3 4,   - là các trung điểm thứ ba và thứ tư của sự phân phối chỉ 

tiêu hiệu quả kinh tế. 

 Để xác định bốn điểm đầu tiên của hàm phân phối các chỉ tiêu hiệu quả, trong công 

trình [1] đã tổng hợp được các phương pháp sau. Hàm phân phối chỉ tiêu hiệu quả được 

chuyển về dãy khai triển Taylor tương ứng với độ kỳ vọng toán học argument của chúng. Sau 

đó, các điểm phân phối của hàm chỉ tiêu sẽ được tính theo bốn điểm đầu tiên được đưa vào 

trong hàm argument này. 

  Trong thực tế tính toán, việc lựa chọn các hàm (15) ÷ (18) phụ thuộc vào điều kiện 

của bài toán cần được giải. 

  Đối với việc giải các bài toán cần mức độ tin cậy trong việc thu được tính hiệu quả 

lớn hơn giá trị đưa ra hoặc mức tiêu chuẩn, trong trường hợp này nên sử dụng hai hàm đầu 

tiên. Hai hàm còn lại thích hợp cho việc giải quyết các bài toán cần giảm mức độ đảm bảo và 

có hiệu quả thấp. 

  Trong các trường hợp, khi giá trị biên và xác suất trong việc thu được các chỉ tiêu 

hiệu quả kinh tế của các tàu được so sánh có sự khác biệt lớn thì cần thiết phải tiến hành đối 

chiếu các tham số phân phối khác như: 

- Giá trị chỉ tiêu đặc trưng cho hiệu qủa kinh tế cao của tàu với mức đảm bảo đề ra; 

- Mức kỳ vọng toán học của chỉ tiêu trong vùng giá trị của chúng tương ứng với mức 

hiệu quả cao hơn so với giá trị cho phép nhỏ nhất. 
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4. Kết luận 

Trên cơ sở tổng hợp và phân tích một cách có hệ thống các phương pháp đánh giá chỉ 

tiêu hiệu quả trong thiết kế tàu vận tải, bài báo đã thu được những kết quả sau: 

- Đã tổng hợp và phân loại được các chỉ tiêu hiệu hiệu quả trong thiết kế tàu vận tải 

đang được áp dụng phổ biến trên thế giới; 

- Đã nêu bật được ưu và nhược điểm của từng chỉ tiêu áp dụng vào trong việc đánh 

giá hiệu quả kinh tế của tàu; 

- Việc sử dụng xác suất chỉ tiêu hiệu quả sẽ có tính khách quan hơn và chính xác hơn 

về giá trị của các chỉ tiêu hiệu quả so với việc tính toán chúng theo các phương pháp truyền 

thống dưới dạng kỳ vọng toán học. Ngoài ra, chúng còn có ưu điểm là có độ nhạy lớn đối với 

các thông số cần tối ưu, do vậy tốt nhất nên sử dụng chúng trong các bài toán tìm nghiệm tối 

ưu; 

- Kết quả thu được trong tính toán tính hiệu quả của tàu trong giai đoạn thiết kế 

phương án chỉ có tính chất dự báo và không thể có được độ tin cậy tuyệt đối do không đủ các 

thông tin đầu vào cũng như mức độ chính xác và sự thay đổi của chúng trong vòng đời khai 

thác của tàu. 
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Tính toán lực cản sóng của tàu ba thân  

bằng phương pháp nghiệm hữu hạn 
Estimating wave resistance of trimaran using finite root method 

 

Nguyễn Văn Võ 

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, 

vonv.dt@vimaru.edu.vn 
 

Tóm tắt 

Bài báo trình bày các luận cứ và cơ sở lý thuyết để xác định lực cản sóng của tàu ba 

thân bằng phương pháp nghiệm hữu hạn (phương pháp nghiệm gốc). Trên cơ sở so sánh kết 

quả tính toán bằng lý thuyết này với các số liệu thử nghiệm đã được công bố, khẳng định tính 

thời sự của giả thuyết về “tàu mảnh” của Mitchell để dự đoán lực cản nói chung, lực cản 

sóng của tàu ba thân nói riêng trong giai đoạn thiết kế ban đầu. 

Từ khóa: Lực cản sóng, tàu ba thân, phương pháp nghiệm hữu hạn. 

Abstract 

This paper presents foundations and basic theory to calculate wave resistance 

of trimaran using finite root method (original root method). On the basis of comparing the 

result obtained by the theoretical method to the experimental data which has been published, 

this paper substantiates the topicality of Mitchell's “thin ship” theory for predicting the ship 

resistance in general, the wave resistance of trimaran in particular in the initial design. 

Keywords: Wave resistance, trimaran, finite root method. 
 

1. Giới thiệu chung 

Tàu ba thân (còn gọi là trimaran) thuộc về họ tàu nhiều thân. Tàu ba thân bao gồm 

thân chính giữa và hai thân mạn. Thông thường, theo truyền thống thì thân giữa lớn hơn các 

thân mạn. 

Lực cản của tàu thủy nói chung, của tàu ba thân nói riêng, có thể được xác định như là 

lực cần thiết để kéo được nó với vận tốc đã cho ở điều kiện xác định. Liên quan đến các thành 

phần của lực cản toàn phần, có hai sơ đồ biểu diễn. 

Sơ đồ thứ nhất gọi là sơ đồ Froude, từ sơ đồ này ta thấy rằng, thành phần cơ bản của 

lực cản tàu thủy là lực cản của vỏ bao của nó, tức là lực cản ma sát (RF) và lực cản áp suất 

(RP). Lực cản ma sát được quy ước là ứng suất tiếp tuyến và được tính theo phương pháp tích 

phân các ứng suất này dọc theo mặt ướt của tàu. Lực cản ma sát có thể được xác định bằng 

cách sử dụng các hiệu chỉnh đường cong của Hội nghị các Giám đốc Bể thử Thế giới năm 

1957 (ITTC-1957) hoặc bất kỳ các phương án thực hiện hiệu chỉnh nào khác của đường cong 

này. Lực cản áp suất liên quan đến ứng suất pháp tại mặt ướt của tàu ở hướng chuyển động và 

bao gồm lực cản sóng, lực cản do phá sóng và lực cản áp suất nhớt (lực cản hình dáng). Các 

thành phần cơ bản của lực cản toàn phần có thể được viết như sau: 
2 2 2

; 0,5 ; 0,5 ; 0,5 ,T F R T T R R F FR = R + R   R = C ρSv   R = C ρSv    R = C ρSv  

Trong đó: , S và v - tương ứng là khối lượng riêng của nước; diện tích mặt ướt và tốc 

độ tàu. 

Sơ đồ thứ hai do Hughes đặt ra, các thành phần của lực cản toàn phần được biểu diễn 

từ hai thành phần chính, là lực cản nhớt (RV) và lực cản sóng (RW). Trong lực cản nhớt RV bao 

gồm lực cản do phá sóng RWB, lực cản áp suất nhớt (lực cản hình dáng) RVP và lực cản ma sát 

RF. Các thành phần khác của lực cản mà có thể đưa vào trong lực cản toàn phần là lực cản 

không khí (liên quan đến có hoặc không có gió). Lực cản sóng được cho là chiếm tỷ trọng lớn 

nhất trong lực cản dư. 
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Phương pháp khác biểu diễn các thành phần lực cản của tàu là sử dụng phương pháp 

yếu tố - hình dáng. Toàn bộ các thành phần của lực cản, cũng như các hệ số của nó đối với 

tàu và mô hình của nó có những liên hệ tương ứng. Khi đó với các “chỉ số dưới” là “M” và 

“S” liên quan đến mô hình và tàu thực tương ứng. 

0 0

0 0

, ;

(1 ) , (1 ) ;

(1 ) , (1 ) ; .

T W V T W V

V F V F

W T F W T F WM WS

R = R + R                 C = C + C

R = + k R               C = + k C

R = R + k R     C = C + k C C = C– –

 

Nghiên cứu lực cản của tàu thủy nói riêng, thủy động lực học của tàu thủy nói chung, 

thường sử dụng ba biện pháp cơ bản: nhận được lời giải giải tích; thử nghiệm vật lý trong bể 

thử; sử dụng phương pháp số. Một trong những phương pháp số là phương pháp nghiệm hữu 

hạn. 

Sơ đồ biểu diễn hình dáng ngoài của tàu ba thân thể hiện trên hình 1 và hình 2. 

 
 

Hình 1. Ngoại hình của tàu ba thân (dạng hình chiếu cạnh) 

 

 
Hình 2. Ngoại hình của tàu ba thân (dạng hình chiếu bằng) 

 

2. Cơ sở lý thuyết 

2.1. Tích phân lực cản sóng 

Các nghiên cứu hiện nay đều sử dụng dạng hàm tích phân mới đối với lực cản sóng 

của tàu hai thân, được đưa ra bởi Tuck E.O và Lazauskas L. [4], và được phát triển bởi 

Faltinsen Odd M. [5] với các kết luận về vị trí biên độ sóng đối với tàu một thân từ công trình 

của Newman [3]. Công thức khá tổng quát này tính đến ảnh hưởng của đặc trưng hình học 
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theo phương ngang và dọc nhờ các yếu tố giao thoa của các thân tương ứng HIFT() và 

HIFL(). 

Tổ hợp hệ sóng được mô tả bởi các biểu thức tương ứng: 

 
  

 




 

0 02 2
2–

2 2
= 1, ..., ;

( , ) = Re ( )exp ( cos sin ) ×
cos

       ×exp ( cos + sin ) ;           
cos

j j j j

j n

ig
ζ x y

–

A x y
U

ig
x y d

U





  


  




 (1) 

 
  

 
2 2

( ) = ( ) exp ( cos sin ) ;
cos

j j j

ig
A θ A θ x θ + y θ

U θ

–
    = 1, ...,j n. (2) 

Đối với tàu ba thân thì n = 3. 

Tách phần thực của biểu thức này, có thể viết hàm tích phân lực cản sóng dưới dạng 

sau: 


2

2
3

2

( ) ( ) cos
2

π2

W j dh T

π–

j L j

πρU
R = A(θ) HIF θ × HIF θ × θ.dθ .  (3) 

 
 
 

2

2
( ) = cos ;

cos
T

gx
HIF θ

U θ
 (4) 

 
 
 

2

2 2

0,5(2 )sin
( ) cos

Fr cos
L

p L θ
HIF θ = .

θ
 (5) 

Bởi vì vị trí tương đối theo chiều dọc của thân giữa và các thân mạn là cố định thì x 

trong biểu thức đối với HIFL() được thay thế bởi LS, tức là ở khoảng cách dọc giữa gốc tọa 

độ đối với thân giữa và các thân mạn. Khi mà gốc tọa độ ở hướng dọc đối với tất cả các thân 

LS = 0 thì ứng HIFL() = 1. 

2.2. Biến thể của công thức ban đầu để tính lực cản sóng 

Giới hạn trên /2 được Tuck - Lazauskas sử dụng trong tích phân lực cản sóng của tàu 

nhiều thân trong công trình này được thay thế bởi góc truyền sóng lớn nhất p max. Giả thuyết 

về góc truyền sóng lớn nhất này là sự xếp chồng rất phức tạp của các hệ sóng phân kỳ và 

sóng ngang có thể có. Có thể cho rằng, giá trị p max bằng nghiệm hữu hạn của hàm tích phân 

lực cản sóng và được xác định bằng phép lặp trên cơ sở một số lần gần đúng ban đầu. Khi đó 

quá trình lặp sẽ tìm được p max được thực hiện trong vùng góc  gần với /2. Áp dụng 

phương pháp đã đặt ra ở trên sẽ dẫn đến lời giải chính xác, mà trước đó đã sử dụng thành 

công trong các nghiên cứu tương tự đối với tàu một thân và tàu nhiều thân [6]. Chú ý đến các 

chỉ dẫn ở trên, biểu thức biến thể của RW đối với tàu ba thân được viết dưới dạng: 

 
 
 


2

2 3

0

2 ( ) ( )sec .
2

p maxθ

W CP L

πρU
R = A θ HIF θ θ.dθ  (6) 

2.3. Phương pháp tính 

Để thực hiện tích phân theo tọa độ dọc trong các tích phân, thân mạn được chia ra 

thành những khoảng bằng nhau dọc theo mặt phẳng đối xứng của tàu (mặt cắt sườn), cũng 

như theo hướng thẳng đứng (mặt phẳng đường nước). Sự phân chia thân tàu theo chiều dọc 

và theo phương thẳng đứng khi tích phân thì đều cho kết quả như nhau. 

Sự chia góc được thực hiện với bước bằng 1 độ ở trong giới hạn từ 0 đến 88 độ, còn ở 

ngoài giá trị nghiệm gốc hữu hạn p max - được chia với bước bé hơn. 
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Tích phân ban đầu đối với thân mạn và thân giữa được tính trong những chương trình 

riêng biệt, sau đó sử dụng để tính toán lực cản sóng cuối cùng RW. Ngoài yếu tố giao thoa 

ngang của các thân HIFT(), như đã nói ở trên đối với tàu hai thân, đối với tàu ba thân cần 

phải đưa vào và tính đến yếu tố giao thoa dọc của các thân HIFL(). Các kích thước chính của 

thân giữa và thân mạn của tàu ba thân đối với bốn trường hợp tính toán được thực hiện khảo 

sát như dưới đây. 

3. Ví dụ áp dụng 

3.1. Các số liệu đưa vào tính toán 

Các kích thước chủ yếu của 4 mô hình tàu ba thân, với thân tàu dạng Wigley, đưa vào 

tính toán và thử nghiệm được giới thiệu tại bảng 1. 

Bảng 1. Các kích thước chủ yếu của mô hình tàu ba thân 

TT Các đặc trưng 
Thân tàu Wigley 

1 2 3 4 

1 Chiều dài theo đường nước LWL, m 1,8 2,5 1,292 2,584 

2 Chiều chìm T, m 0,1125 0,1547 0,0762 0,1524 

3 Chiều rộng theo đường nước BWL, m 0,180 0,125 0,12192 0,24384 

4 Lượng chiếm nước , t 0,0162 0,0309 0,005034 0,010068 

5 Diện tích mặt ướt S ở chiều chìm T, m2 0,482 0,921 0,2221 0,4442 

6 
Khoảng cách ngang giữa thân chính và 

thân mạn p, m 
(xem bảng 2 và bảng 3) 

7 
Khoảng cách dọc giữa gốc tọa độ thân 

giữa và thân mạn LS, m 

Chú ý: Thân tàu Wigley 4 có kích thước lớn gấp hai lần thân tàu Wigley 3. 

3.2. So sánh kết quả tính toán bằng giải tích lý thuyết với kết quả thử nghiệm 

Kết quả tính toán bằng phương pháp lý thuyết (phương pháp nghiệm hữu hạn) được 

so sánh với kết quả thử nghiệm mô hình có các kích thước khác nhau, như đối với các trường 

hợp (1)  (4) được thực hiện tại bể thử của Trung tâm Công nghệ biển thuộc Trường Đại học 

tổng hợp KulaLumpur, Malaysia và đã được công bố. Khi đó tuân thủ cách làm tiêu chuẩn đã 

chuẩn bị và thử nghiệm cũng như hiệu chỉnh kết quả của nó. Phân tích kết quả thực nghiệm 

được thực hiện phù hợp với cách làm và khuyến nghị của ITTC-1957 có chú ý đến phương 

pháp yếu tố -hình dáng. 

Bảng 2. Giá trị CW theo thực nghiệm 

Fr 

Giá trị thực nghiệm CW.103 [trường hợp (1)  (4)] 

Trường hợp (1): 

2p/L = 0,216; 

LS = 0 m 

Trường hợp (2): 

2p/L = 0,288; 

LS = 0 m 

Trường hợp (3): 

2p/L = 0,216; 

LS = – 0,35 m 

Trường hợp (4): 

2p/L = 0,288; 

LS = – 0,35 m 

0,255 0,253 0,604 0,432 0,214 

0,339 1,433 2,189 1,439 1,044 

0,424 6,187 5,778 4,914 4,333 

0,509 5,106 4,533 4,528 3,740 

0,594 3,623 3,254 3,023 2,501 
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Kết quả thử nghiệm xác định được quan hệ CW = CW(Fr) được thể hiện ở bảng 2 và đồ thị 

hình 3, còn kết quả tính bằng phương pháp lý thuyết được thể hiện ở bảng 3 và đồ thị hình 4. 

Trường hợp (1): thân tàu Wigley 1 và 2, so sánh kết quả thực nghiệm với tính toán 

bằng lý thuyết (MKK), 2p/L = 0,216; LS = 0 m. 

Trường hợp (2): thân tàu Wigley 1 và 2, so sánh kết quả thực nghiệm với tính toán 

bằng lý thuyết (MKK), 2p/L = 0,288; LS = 0 m. 

Trường hợp (3): thân tàu Wigley 1 và 2, so sánh kết quả thực nghiệm với tính toán 

bằng lý thuyết (MKK), 2p/L = 0,216; LS = 0,35 m về đuôi. 

Trường hợp (4): thân tàu Wigley 1 và 2, so sánh kết quả thực nghiệm với tính toán 

bằng lý thuyết (MKK), 2p/L = 0,288; LS = 0,35 m về đuôi. 

Bảng 3. Giá trị CW tính theo lý thuyết 

Fr 

Giá trị thực nghiệm CW.103 [trường hợp (1)  (4)] 

 Trường hợp (1): 

2p/L = 0,216, 

LS = 0 m 

Trường hợp (2): 

2p/L = 0,288, 

LS = 0 m 

Trường hợp (3): 

2p/L = 0,216, 

LS = – 0,35 m 

Trường hợp (4): 

2p/L = 0,288, 

LS = – 0,35 m 

0,255 0,2449 0,5847 0,4190 0,2074 

0,339 1,3875 2,1197 1,3938 1,0117 

0,424 5,9919 5,5963 4,7601 4,1975 

0,509 4,9462 4,3918 4,3855 3,6235 

0,594 3,5092 3,1520 2,9283 2,4228 

 

 

Hình 3. Đồ thị biểu diễn mối quan hệ CW = CW(Fr) theo thực nghiệm 

 

Hình 4. Đồ thị biểu diễn mối quan hệ CW = CW(Fr) tính theo phương pháp lý thuyết 
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4. Kết luận 

Từ những kết quả nói trên chúng ta thấy rằng, sự khác nhau về số liệu giữa thực 

nghiệm và phương pháp tính bằng lý thuyết (phương pháp nghiệm hữu hạn) đối với các 

trường hợp tính toán từ (1  4) nằm trong giới hạn 3%. Sử dụng công thức Tuck-Lauzaskas 

phối hợp với hàm biên độ Newman, cho thấy rất hiệu quả để đánh giá lực cản sóng của tàu ba 

thân. 

Phương pháp nghiệm hữu hạn đưa đến kết quả không chỉ phù hợp tốt với thực nghiệm 

về trực tiếp xác định lực cản, mà còn phù hợp tốt với kết quả nghiên cứu thực nghiệm về sự 

thay đổi prfile sóng sau thân tàu bằng phương pháp của Landweber khi biến đổi tích phân 

Fourier (LFT), phương pháp phần tử ma trận (MEM) và phương pháp đặc biệt tương đương 

(MES). Các công trình này đã chỉ ra rằng, quan niệm lý thuyết tuyến tính của “tàu mảnh” 

Mitchell vẫn luôn có tính thời sự và ngày nay có thể khuyến nghị áp dụng để dự đoán lực cản 

sóng của tàu khi phối hợp với phương pháp nghiệm hữu hạn và hàm biên độ sóng thích hợp. 
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Tính toán xác suất lật của tàu trên sóng ứng dụng phương pháp Melnikov 
Calculation of capsize probability of ship in wavesbased on Melnikovs method 
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Tóm tắt  

Bài báo trình bày ứng dụng của phương pháp Melnikov trong nghiên cứu dao động 

hỗn loạn cho trường hợp lắc ngang của tàu dưới tác dụng của sóng thông qua phương trình 

vi phân. Kết quả của phương pháp Melnikov cho sóng điều hòa được tính chuyển sang sóng 

không điều hòa bằng cách sử dụng sơ đồ xác suất toàn phần dựa trên biểu thức biểu diễn 

biên giới hạn xảy ra dao động hỗn loạn trong lắc ngang của tàu. Biểu thức xác định xác suất 

lật của tàu trên sóng không điều hòa áp dụng định luật phân bố Rayleigh cho chiều cao sóng 

và chiều dài sóng với giả thiết chúng không phụ thuộc lẫn nhau.  

Từ khóa: Phương pháp Melnikov, xác suất lật tàu, hỗn loạn, phân bố Rayleigh. 

Abstract:  

This paper presents the application of Melnikov’s method for analysing chaos of ship 

rolling under excitation of beam waves using its differential equation. The results of 

Melnikov’s method for regular beam waves are then transferred to irregular waves using full 

probalistic scheme based on the equation of the boundary, beyond that the onset of chaos of 

ship rolling occurs. For calculation of probability of ship capsize the Rayleigh distribution is 

applied for wave height and wave length with assumption that they are independent 

parameters. 

Keywords: Melnikov’s method, probability of ship capsize, chaos, Rayleigh distribution. 

 

1. Đặt vấn đề 

Tiêu chuẩn ổn định của tàu theo quy định của các tổ chức phân cấp cũng như Tổ chức 

hàng hải thế giới IMO dựa trên tiêu chuẩn năng lượng, thể hiện thông qua tiêu chuẩn ổn định 

thời tiết. Trong khi đó, ổn định của tàu là một quá trình động học phi tuyến xét theo yếu tố 

mô men hồi phục. Dưới tác dụng điều hòa của sóng và ảnh hưởng của gió có thể xuất hiện 

hiện tượng dao động hỗn loạn được đề cập đến trong lý thuyết thảm họa, [9-15], có thể dẫn 

đến lật tàu. Tuy vậy, tiêu chuẩn ổn định thời tiết không cho phép chúng ta tính toán đến ảnh 

hưởng của hiện tượng này. Thực tế khai thác cho thấy, mặc dù các tàu thỏa mãn các tiêu 

chuẩn ổn định hiện hành nhưng vẫn xảy ra các trường hợp tàu bị lật liên quan đến các hiện 

tượng như: dao động hỗn loạn (chaotic oscilation), cộng hưởng tham số (parametric roll), 

cưỡi sóng (surf-riding), … Do vậy, năm 2002 IMO đã để mở chủ đề về xây dựng tiêu chuẩn 

ổn định nguyên vẹn thế hệ 2 cho tàu biển theo hướng tiếp cận dựa trên hiệu suất được đề cập 

rõ trong IMO SLF 48/21, [11, 13]. Đã có nhiều nghiên cứu của các tác giả liên quan đến 

những hiện tượng nguy hiểm trên, có thể kể đến như Belenky, Sevastianov, Spyrou, 

Vassalos, Wan-Wu,… đã tạo nên một nền tảng lý thuyết khá vững chắc cho phép giải quyết 

những vấn đề trên. 

Nghiên cứu ảnh hưởng của dao động hỗn loạn đến hiện tượng lật tàu gắn liền với hai 

vấn đề. Thứ nhất, thống kê của Sevastianov [3], cho thấy nhiều trường hợp tàu bị lật mà 

không hề có các biểu hiện nguy hiểm rõ ràng nào trước đó. Thứ hai là liệu việc xuất hiện hiện 

tượng dao động hỗn loạn có phải chắc chắn dẫn đến lật tàu hay không vẫn là một câu hỏi 

chưa được trả lời. 
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Mục đích của nghiên cứu này là thiết lập các công thức tính toán gần đúng xác suất lật 

của tàu dựa trên lý thuyết thảm họa và phân tích các kết quả tính toán nhằm đánh giá khả 

năng thay thế tiêu chuẩn ổn định truyền thống bằng tiêu chuẩn mới gắn với ảnh hưởng của 

dao động hỗn loạn. 

2. Tổng hợp các kết quả nghiên cứu 

Hiện nay, để nghiên cứu dao động hỗn loạn (chaos) của hệ cơ học thường sử dụng hai 

phương pháp chủ yếu là phương pháp Lyapunov và phương pháp Melnikov, 1963 [2]. Trong 

thời gian gần đây, phương pháp Melnikov được nhiều nhà nghiên cứu phát triển và có được 

ứng dụng rộng rãi hơn trong nghiên cứu dao động hỗn loạn của tàu trên sóng, [9-15]. Kết quả 

đạt được từ lý thuyết trên là biểu thức mô tả biên mà tại đó bắt đầu xảy ra hiện tượng “ăn 

mòn” vùng an toàn (erosion of safe basin) được biểu diễn trên mặt phẳng pha (phase plane) - 

gồm trục biên độ và trục vận tốc (hình 1). Kết quả của các nghiên cứu [9-15] cho phép thiết 

lập các công thức tính khá đơn giản để tính xác suất lật của tàu trong chế độ sóng dừng 

(stationary sea state). Trong [7] trình bày chi tiết công thức tính xác suất lật của tàu dựa trên 

tiêu chuẩn năng lượng. 

 
Hình 1. Mặt phẳng pha và vùng an toàn màu trắng [15] 

3. Nội dung 

3.1. Giới thiệu phương pháp Melnikov 

Ý tưởng cơ bản của Melnikov là sử dụng nghiệm phương trình vi phân dao động của 

hệ Hamilton không nhiễu (không chịu tác dụng của ngoại lực) để đi tìm nghiệm của hệ chịu 

nhiễu [15]. Phương pháp Melnikov cho phép xác định khoảng cách giữa quỹ đạo của hệ 

không nhiễu với quỹ đạo của hệ chịu nhiễu. Khi biên độ của ngoại lực tăng đến mức khoảng 

cách đó bằng không hay hai quỹ đạo đó tiếp tuyến với nhau thì sẽ xảy ra dao động hỗn loạn 

của hệ.  

Trong nghiên cứu lắc ngang của tàu, phương trình vi phân bậc 2 có thể được biểu diễn 

ở dạng hệ 2 phương trình vi phân bậc 1 và viết ở dạng vector ngắn gọn như sau: 

 t,ε)( xgxfх   với 2
Rx                                                (1) 

Trong đó:  θθ, x  - vector biên độ và vận tốc lắc ngang; )(xfх  là phương trình 

lắc ngang tự do của tàu, có nghiệm là một quỹ đạo ổn định;  t,ε xg  đặc trưng cho cường độ 

của nhiễu điều hòa với giả thiết là tương đối nhỏ (hệ số ε ). 

Gọi )t(t 00q  là quỹ đạo của hệ không nhiễu )(xfх  ; )t(t 0

s

ε ,q  và )t(t 0

u

ε ,q  là quỹ 

đạo ổn định và quỹ đạo không ổn định của hệ chịu nhiễu (1). 
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Theo định nghĩa, phương trình Melnikov là khoảng cách phân tách giữa quỹ đạo ổn 

định và không ổn định chiếu lên pháp tuyến của quỹ đạo của hệ không nhiễu. Giá trị của hàm 

trên phụ thuộc vào thời gian, xác định theo công thức sau: 
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3.2. Kết quả ứng dụng phương pháp Melnikov 

Phương pháp Melnikov cho phép biểu diễn kết quả ở dạng mô phỏng tĩnh bằng cách 

chia mặt phẳng pha thành một lưới điểm các điều kiện ban đầu và kiểm tra điều kiện xuất 

hiện dao động hỗn loạn đối với từng điều kiện ban đầu. Phương pháp này có nhược điểm là 

có sự sai số tích lũy do không thể chia mặt phẳng pha thành vô số điểm để kiểm tra hết, trong 

khi một hệ dao động phi tuyến lại rất nhạy đối với điều kiện ban đầu. Do đó, các tác giả sử 

dụng phương pháp tiếp cận khác để ứng dụng kết quả nhận được từ [9-15].  

Phương trình vi phân lắc ngang của tàu trên sóng điều hòa ở dạng không thứ nguyên 

được biểu diễn bởi biểu thức sau: 

   sin3 fxxxхwхх                                         (3) 
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Trong đó: 
44, II XX

 - mô men quán tính tự thân và mô men quán tính nước kèm của 

tàu; 
4444 ,WN  - hệ số dập tuyến tính và phi tuyến; V - góc lặn của đồ thị ổn định tĩnh; n - 

tần số dao động riêng của tàu; Wh - chiều cao sóng; Δ - lượng chiếm nước; h - chiều cao tâm 

nghiêng ban đầu; tn   - thời gian ở dạng không đơn vị. 

Khi biên độ của ngoại lực f  vượt quá giá trị giới hạn như xác định ở (4) sẽ gây ra 

hiện tượng ăn mòn vùng an toàn, xuất hiện dao động hỗn loạn, có thể dẫn tới lật tàu. Biên độ 

ngoại lực giới hạn xác định bởi [14, 15]: 
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f                                              (4) 

Dao động hỗn loạn của hệ phi tuyến dưới tác động của ngoại lực điều hòa kết hợp với 

một nhiễu trắng (white noise) được đề cập trong [9]. Nếu phương trình lắc ngang trong 

nghiên cứu [9] bỏ thành phần nhiễu trắng thì kết quả nhận được cũng hoàn toàn trùng hợp với 

(6). Nếu chỉ xét tới tác động của nhiễu trắng thì điều kiện để không xuất hiện dao động hỗn 

loạn là kDV  / , với D là phương sai biên độ lắc ngang của tàu và k là hệ số. Nếu áp 

dụng định luật phân bố Rayleigh cho biên độ lắc ngang thì xác suất lật của tàu sẽ là 











2
exp

2k
РCSZ

.  

Phương pháp tiếp cận trên có thể coi là không hợp lý vì không phù hợp với thực tế, do 

giả thiết rằng tất cả các sóng tới đều có chiều dài sóng ứng với chiều dài sóng cộng hưởng lắc 

ngang của tàu. Nói cách khác, ảnh hưởng chủ yếu đến lắc ngang của tàu tập trung ở những 

sóng có tần số gần với n . Do đó, kết quả tính toán phương sai biên độ lắc ngang không còn 

chính xác khi không tính hết các khoảng giá trị của tần số sóng. 

Từ biểu thức (4) có thể thấy tàu có hệ số dập và khoảng dương của đồ thị ổn định tĩnh 

càng lớn thì càng khó bị lật. Điều này hoàn toàn phù hợp với thực tế. Dưới tác dụng của sóng 

không điều hòa, có thể giả định rằng tàu bị lật nếu trong một thời điểm nào đó thỏa mãn điều 
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kiện 
CRff   . Khi áp dụng điều kiện này cần phải để ý đến cả cường độ cũng như các yếu tố 

của phổ sóng. Do đó, cách tiếp cận như trong [9, 10], xác xuất lật của tàu có thể được tính là 

xác xuất chiều cao sóng vượt qua giá trị giới hạn 
CR

Wh  có thể coi là chưa chính xác. Trong 

nghiên cứu này, các tác giả sử dụng cách tiếp cận khác như đã nêu trong [5]. 
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Kết hợp với các công thức (3) và (4), sau biến đổi ta nhận được biểu thức biểu diễn 

biên giới hạn ở dạng WWh   như sau: 
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Giả thiết rằng, chiều cao và chiều dài sóng là độc lập không phụ thuộc lẫn nhau, do đó 

ta có thể biểu diễn định luật phân bố hỗn hợp của chúng ở dạng )()(),( WWhWW fhfhf   . 

Xác suất lật của tàu xác định theo công thức sau: 
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với )( Wh hF là hàm phân bố xác suất của chiều cao sóng. 

Nếu coi chiều cao và chiều dài sóng phân bố theo định luật phân bố Rayleigh: 
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với WWh ,  - chiều cao sóng trung bình, bước sóng trung bình của sóng không điều hòa có 

thể được tính dựa trên công thức cho trong [5]. 

Kết hợp với biểu thức (5) và (7), ta có: 
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Sử dụng công thức (5) và (9) cho phép xác định xác suất lật của tàu trên sóng không 

điều hòa. 

Ví dụ minh họa được thực hiện cho tàu container 710TEU với các thông số chủ yếu 

như sau: chiều dài giữa hai đường vuông góc LPP = 126,8 m; chiều rộng B = 19,4 m; mớn 

nước d = 7,435 m; lượng chiếm nước Δ = 12279 t, ứng với trạng thái toàn tải của tàu.  

Để xác định các hệ số dập tuyến tính và phi tuyến trong phương trình (3) các tác giả 

sử dụng chương trình HYDROSTAR của Bureau Veritas, Pháp cũng như kết quả của 

Kawahara [8]. Kết quả tính hệ số dập được cho trong bảng 1. 
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Bảng 1. Hệ số dập tuyến tính μ và phi tuyến w 

h0/B μ w 

0,05 0,0161 0,0211 

0,07 0,0136 0,0191 
 

Hình 2 là kết quả kiểm tra xác suất lật của tàu theo công thức (9) dựa trên phương 

pháp Melnikov và theo tiêu chuẩn năng lượng ứng với hai trường hợp chiều cao tâm nghiêng 

tương đối h0/B lần lượt là 0,05 và 0,07. Có thể thấy xác suất lật tính theo (9) lớn hơn nhiều so 

với giá trị tính theo tiêu chuẩn năng lượng. Điều này cho thấy việc xuất hiện dao động hỗn 

loạn không nhất định dẫn đến lật tàu, nói cách khác việc bắt đầu xuất hiện sự ăn mòn vùng an 

toàn trên mặt phẳng pha do biên độ của ngoại lực vượt quá giá trị giới hạn chưa phải điều 

kiện dẫn tới lật tàu. Điều này có thể giải thích như sau, do lượng (hay %) ăn mòn vùng an 

toàn của mặt phẳng pha phụ thuộc vào mức độ vượt qua giá trị giới hạn, ăn mòn xảy ra càng 

lớn khi giá trị giới hạn bị vượt qua càng lớn. Lượng ăn mòn đó cần phải đạt đến một lượng 

nhất định mới có thể dẫn tới hiện tượng lật tàu. Trong khi ứng dụng phương pháp Melnikov 

mới chỉ cho phép xác định biên tại đó xuất hiện dao động hỗn loạn mà chưa cho phép xác 

định lượng ăn mòn vùng an toàn. Do đó, vấn đề còn tồn tại ở đây là phải đi tìm được mối liên 

hệ giữa hiện tượng lật của tàu với lượng phần trăm ăn mòn vùng an toàn. 

 
Hình 2. Xác suất lật của tàu: nét đứt - theo (9); nét liền - theo tiêu chuẩn năng lượng 

 

4. Kết luận 

- Đã xây dựng được biểu thức tương đối đơn giản cho phép xác định xác suất xuất 

hiện dao động hỗn loạn ứng với trường hợp lắc ngang của tàu trên sóng không điều hòa ứng 

dụng phương pháp Melnikov. 

- Từ kết quả tính xác suất chưa cho phép giải thích được một cách rõ ràng mối liên hệ 

giữa sự xuất hiện dao động hỗn loạn với trường hợp lật tàu. Vì vậy, việc thay thế tiêu chuẩn 

ổn định thời tiết bằng tiêu chuẩn liên quan đến dao động hỗn loạn vẫn còn quá sớm để kết 

luận và cần các nghiên cứu bổ sung. 

- Các công thức để xác định xác suất dao động hỗn loạn còn có các điểm cần bổ sung 

thêm như ảnh hưởng của gió ngẫu nhiên và điều kiện về giới hạn tồn tại của sóng biển - tỷ số 
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Tính toán ổn định giàn khoan biển di động 
Calculations of stability for mobile offshore rigs 

 

Vũ Viết Quyền 

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, 

 quyenvv.cndt@vimaru.edu.vn 
 

Tóm tắt 

Giàn khoan biển thường có hình dáng đặc biệt như đối với giàn bán chìm hay tự nâng 

là hình dạng kiểu hộp. Do hình dáng như vậy khiến phương pháp xác định các đặc điểm thủy 

tĩnh của tàu thủy đối với chúng sẽ không phù hợp. Thay vào đó, phương pháp tiếp cận là coi 

hình dạng kiểu hộp này bao gồm các tấm panel lớn là thích hợp hơn. Một điều cần thiết khi 

phân tích đặc điểm thủy tĩnh của giàn khoan biển là lựa chọn hướng trục. Trong khi đối với 

tàu, nghiêng xung quanh một trục dọc được giả định thì các tổ chức đăng kiểm yêu cầu xem 

xét trục bất kỳ đối với các công trình ngoài khơi. Tùy thuộc vào kết quả mà các trục quan 

trọng được xác định. Bài báo này tập trung vào phương pháp như vậy. 

Từ khóa: Ổn định, giàn bán chìm, giàn tự nâng. 

Abstract 

A particular feature of semi-submersibles and jack-ups is their box-type shape. It is 

this feature that makes it unattractive to determine the hydrostatic characteristics in the way 

it is done for ships. Instead, an approach whereby the box-type shape is considered as 

consisting of large flat panels is more appropriate. Another feature necessary when 

analyzing mobile offshore structures for hydrostatic properties is the freedom in selecting the 

heeling axis direction. Whilst for ships, heel around a longitudinal axis is automatically 

assumed, regulatory bodies require that for offshore structures any axis can be considered. 

Depending on the outcome, the critical axis is defined. This paper focuses on such method. 

Keywords: Semi-submersibles, jack-ups, stability. 
 

1. Mở đầu 

Trong việc đánh giá an toàn của một giàn khoan ngoài khơi, ổn định đóng một vai trò 

rất quan trọng. Có thể thấy trong nhiều năm qua, các yêu cầu về ổn định của các tổ chức và 

cơ quan đăng kiểm trên thế giới chủ yếu tập trung vào các thông số ổn định như chiều cao 

tâm nghiêng ban đầu (GM) hay tỷ lệ diện tích dưới đường cong mô men tĩnh và mô men 

nghiêng do gió [3]. Các yêu cầu này ban đầu được bắt nguồn từ yêu cầu của tàu biển thông 

thường, tuy nhiên từ kinh nghiệm thực tế và các tai nạn xảy ra đối với loại công trình biển 

này đã dẫn đến một số thay đổi yêu cầu cụ thể hơn,... Ban đầu, mỗi một tổ chức đăng kiểm 

thường có tiêu chuẩn riêng của mình, tuy nhiên trong những năm qua, các tiêu chuẩn này 

đang càng ngày gần giống nhau dù vẫn khác nhau về một số chi tiết.  
 

 
Hình 1. Các bài nghiên cứu của OTC về MODU 
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Kinh nghiệm thực tế đã cho thấy rằng tính toán đường cong tay đòn ổn định tĩnh đối 

với giàn khoan biển khá phức tạp. Trong những năm 80 của thế kỷ XX đã có rất nhiều nghiên 

cứu về vấn đề này, hầu hết trong số chúng là về dạng giàn bán chìm, chỉ có một số ít đề cập 

đến sự ổn định giàn tự nâng (jack-up). Sau năm 1991, sự quan tâm đến vấn đề ổn định giàn 

khoan biển ngày càng ít đi (ví dụ như trong OTC - Offshore Technology Conferences) [2]. 

Bảng 1. Tiêu chuẩn ổn định của một số Tổ chức Đăng kiểm Quốc tế 

Yêu cầu 

NMD 

Cục hàng hải 

Nauy 

CCG 

Cục cảnh sát 

biển Canada 

ABS 

Tổ chức Đăng 

kiểm Mỹ 

DNV 

Tổ chức Đăng kiểm 

Nauy 

Tỉ số diện tích  ≥ 1,3 ≥ 1,3 ≥ 1,3 ≥ 1,3 

Góc nghiêng 

tĩnh do gió 
≤ 17° ≤ 15° Không yêu cầu. Không yêu cầu. 

Góc nghiêng 

tại góc giao 

điểm thứ 2. 

≥ 30° Không yêu cầu. Không yêu cầu. Không yêu cầu. 

Minimum GM. 

 ≥ 1 m tại trạng 

thái vận hành, di 

chuyển và bão; 

 ≥ 0,3 m tại trạng 

thái trung gian. 

 ≥ 1 m tại trạng 

thái vận hành, di 

chuyển và bão; 

 ≥ 0,3 m tại 

trạng thái trung. 

gian. 

≥ 0 m. 

 ≥ 1 m tại trạng thái 

vận hành, di chuyển 

và bão; 

 ≥ 0,3 m tại trạng thái 

trung gian. 

Mô men tĩnh 

hay GZ nhỏ 

nhất. 

Dương trong 

phạm vi từ 0o đến 

góc giao điểm thứ 

2 

Không yêu cầu. 

Dương trong 

phạm vi từ 0o đến 

góc giao điểm thứ 

2. 

Dương trong phạm vi 

từ 0o đến góc giao 

điểm thứ 2. 

2. Phương pháp phân tích ổn định  

Ví dụ về các kết cấu, hình dáng giàn khoan biển được đưa ra dưới đây. Ngày nay, 

dạng gian khoan bán chìm hiện đại thường được đặt cố định tại một ví trí khai thác trong thời 

gian dài và ít di chuyển hơn so với những năm 80 của thế kỷ XX và phần boong được phân 

chia nhiều hơn (hình 2). Hình 3 là một ví dụ của một giàn tự nâng dạng tam giác, khai thác ở 

độ sâu 200m. 

 
Hình 2. Giàn bán chìm cỡ lớn 

 
Hình 3. Giàn tự nâng 200m nước 

Có nhiều phương pháp khác nhau để phân tích ổn định cho công trình biển di động. 

Tuy nhiên như đã đề cập, phương pháp đơn giản là cố định trục và giàn bán chìm sẽ nghiêng 

xung quanh trục này với góc chúi bằng không. Các hướng trục khác sẽ được xem xét kiểm tra 
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để tìm ra trục tới hạn. Ở đây một vấn đề phát sinh là đối với giàn khoan bán chìm (GKBC) 

khi nghiêng quanh một trục sẽ xuất hiện mô men chúi quanh trục vuông góc và còn có thể có 

lực nâng theo phương thẳng đứng. Có hai phương pháp có thể sử dụng để loại bỏ mô men 

chúi: 

- Bằng cách áp dụng một góc chúi thích hợp (free trim); 

- Hay bằng cách quay giàn bán chìm quanh trục nâng (free twist). 

Sự khác nhau ở đây là ở trường hợp thứ nhất giàn sẽ quay quanh trục nằm ngang ban 

đầu, trong khi ở trường hợp thứ hai thì nó sẽ quay quanh trục thẳng đứng ban đầu. 

Đối với phương pháp thứ hai thì góc nghiêng của GKBC sẽ là góc dốc lớn nhất so với 

mặt phẳng nằm ngang ban đầu và mặt phẳng đường nước sẽ luôn song song với trục nghiêng. 

  
Hình 4. Trường hợp giàn quay trục quanh trục thẳng đứng 

 

2.1. Ổn định góc nhỏ 

Như với tĩnh học tàu thủy, giàn bán chìm hay giàn tự nâng ở trạng thái nghiêng với 

góc nhỏ mô men hồi phục có thể tính như hình 5 (đối với góc nghiêng nhỏ, sin có thể được 

lấy bằng  (radian): 

Mhp = ∆.l = ∆.h0 .sin (1) 
 

 
Hình 5. Tác dụng trọng lực và lực nổi trong 

trường hợp nghiêng góc nhỏ 

 
Hình 6. Xác định chiều cao  

tâm nghiêng ngang 
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Giá trị đoạn GM = h0 được gọi là chiều cao tâm nghiêng ngang được xác định từ hình 

6 bằng biểu thức:  

GM = KB + BM – KG = zB + r – zg (2) 

 Với BM = I /; K là điểm nằm trên đường dọc tâm tại đáy tàu, G là trọng tâm, B là 

tâm nổi, M là tâm nghiêng, I là mô men quán tính ngang của diện tích đường nước và  là 

thể tích lượng chiếm nước. Mô men quán tính ngang diện tích đường nước của một xà lan 

điển hình hoặc ponton hình chữ nhật được tính bởi công thức: I = b3l/12; Với b là chiều rộng 

và l là chiều dài. 

 Đối với giàn bán chìm cần xây dựng biểu đồ dạng đường cung biểu diễn quy luật thay 

đổi của chiều cao tâm nghiêng ban đầu hay còn gọi là biểu đồ ổn định ban đầu (hình 7), có 

nghĩa là cần phải biết hφ. Có thể sử dụng công thức sau [1]: 

h = zB + r – zg       (3) 

Trong đó: 
V

I
r

xf

   hay có thể sử công thức sau: r = r cos2 + R sin2       (4) 

 Biểu đồ hφ gần giống với hình dạng Elip. Đối với tàu thông thường với các tỷ số L/B 

= 4 ÷ 8, h0  0.5 ÷ 2 m, H0  L (H0 - chiều cao tâm chúi) có nghĩa là H0 >> h0  vì vậy elip sẽ 

có dạng thon dài, còn đối với giàn bán chìm và các công trình nổi khác thường có tỷ số L/B = 

1÷3 thì h0 và H0 khác nhau không nhiều. Đối với các công trình có mặt bằng dạng hình tròn 

hoặc hình vuông thì giá trị h0 = H0, khi đó elip sẽ trở thành hình tròn. Còn đối với dạng Elip 

thì h0 = hmin và H0 = hmax [1]. 

 
Hình 7. Biểu đồ ổn định ban đầu 

 
Hình 8.  Xác định diện tích hứng gió 

Biểu đồ trên cho phép khảo sát tất cả các trường hợp bất lợi nhất về mô men hồi phục 

và mô men gây nghiêng. Dưới tác động của gió, mô men nghiêng lớn nhất khi diện tích hứng 

gió là lớn nhất (diện tích hứng gió Sp - là hình chiếu phẳng của toàn bộ kiến trúc thượng tầng 

lên mặt phẳng vuông góc với hướng gió), điều này có nghĩa là mặt phẳng chiếu của kiến trúc 

thượng tầng đi qua hướng đường chéo (hình 8). Mô men lớn nhất trong trường hợp này được 

tính bằng: 

Mng = Mhn = .h           (5) 

 Từ đó ta có thể xác định được góc nghiêng không cố định ::  






h

M ng

.


 

     (6) 

 Trong đó: Mng - mô men nghiêng lớn nhất; h - chiều cao tâm nghiêng tương ứng. 

2.2. Ổn định góc lớn 

Đối với ổn định góc nghiêng lớn, tay đòn ổn định tĩnh có dạng: 

l = y cos + (z – zB ) sin – (zg – zB ) sin         (7) 

Đối với trục nghiêng không cố định ta có tay đòn ổn định tĩnh [1]: 
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l = y cos + (z – zB ) sin – (zg – zB ) sin         (8) 

Trong đó: 

yθφ = ∫ rθφ
θφ

0
cosθdθ                zθφ − zc = ∫ rθφ

θφ

0
sinθdθ         (9) 

rθφ - bán kính tâm nghiêng trong trường hợp giàn khoan nghiêng tại vị trí trục không 

cố định. Từ đó ta có thể xây dựng được đường cong tay đòn ổn định tĩnh. Như trong tĩnh học 

tàu thủy thông thường với đường cong ổn định tĩnh ta có thể xác định được góc nghiêng tĩnh 

t (hình 10.a) và góc nghiêng động d khi cân bằng diện tích A + B = B + C, hoặc diện tích A 

= C (hình 10.b). Giới hạn mô men nghiêng tĩnh bằng giá trị lớn nhất của mô men hồi phục 

Mng.t = Mmax, còn giới hạn mô men nghiêng động Mng.đ được xác định với điều kiện đầy đủ 

của diện tích sử dụng trên đường cong ổn định tĩnh (hình 11). 

 
Hình 9. Tác dụng của trọng lực và lực nổi trường hợp nghiêng góc lớn 

 
Hình 10.  a) Xác định góc nghiêng tĩnh [1] 

          b) Xác định và góc nghiêng động [1] 

 
Hình 11. Xác định mô men giới hạn [1] 
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Trong trường hợp ổn định tiêu chuẩn của giàn khoan bán chìm, mô men nghiêng 

chính là mô men do gió giật. Để tính toán chòng chành, ảnh hưởng của sức căng từ hệ thống 

neo trong trường hợp bị đứt khỏi boong hứng gió và các yếu tố khác, thường thỏa mãn điều 

kiện: 

A + B ≥ 1,3(B + C) (10) 

Do đó công của mô men nghiêng phải nhỏ hơn công của mô men hồi phục 1, 3 lần. 

3. Ứng dụng tính toán giàn Đại Hùng 01  

3.1. Khái quát về kiến trúc-kết cấu giàn Đại Hùng 01 

Giàn Đại Hùng 01 hiện nay còn được gọi là một đơn vị sản xuất nổi bán chìm và ban 

đầu là một dạng giàn khoan di động thuộc lớp “Aker-N3” được thiết kế và đóng mới bởi 

Aker Engineering năm 1974. Năm 1984, giàn đã được hoán cải bởi Công ty dầu khí Hamilton 

thành một đơn vị sản xuất như ngày nay để sử dụng tại khu mỏ Argyll/ Duncan/ Innes Biển 

Bắc Vương quốc Anh. Năm 1994, giàn Đại Hùng 01 thực hiện một đợt tái trang bị khá lớn để 

khai thác tại mỏ Đại Hùng.  

 
Hình 12. Giàn bán chìm Đại Hùng 01 tại mỏ khai thác Đại Hùng 

Bảng 2. Kích thước chính giàn Đại Hùng 01 

Kích thước 
Đơn vị 

(m) 
Kích thước 

Đơn vị 

(m) 

Chiều dài toàn bộ (chiều dài ponton) 108,200 Mớn nước tối đa 21,336 

Chiều rộng modul 67,360 Chiều cao ponton 6,710 

Chiều dài giữa tâm cột 1 trước và sau 68,550 Bề rộng ponton 10,980 

Chiều rộng giữa đường tâm cột trái và phải 56,380 Bán kính ponton 0,500 

Độ cao boong thượng tầng 39,620 Đường kính cột ổn định lớn 7,920 

Độ cao boong chính 36,580 Đường kính cột ổn định nhỏ 5,790 

3.2. Tính toán  

Ứng dụng tính toán cho giàn Đại Hùng 01 bằng phần mềm Autoship. Ổn định giàn 

bán chìm Đại Hùng 01 được tính toán cho các trạng thái: di chuyển, vận hành khai thác và 

trạng thái bão nghiêm trọng. Các trạng thái bao gồm: 

- Di chuyển tại chiều chìm T = 55 ft (16,8 m) 

- Vận hành, khai thác tại chiều chìm T = 70 ft (21,3 m) và T = 65ft (19,8 m) 

- Bão nguy hiểm tại chiều chìm T = 68 ft (20,7 m) 

Điều kiện gió:   
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- Vận tốc gió 70 knot (36 m/s) tại trạng thái di chuyển, vận hành khai thác 

- 100 knot tại trạng thái bão (51,5 m/s) 

Điều kiện hoạt động và nguy hiểm do bão lớn của Đại Hùng 01 tại chiều chìm 65ft 

(19,8 m) tới 70ft (21,3 m). Chiều chìm cố định được đề nghị là 70ft. Tuy nhiên, nếu sóng có 

khả năng ảnh hưởng tới boong dưới trong điều kiện bão nguy hiểm, giàn Đại Hùng 01 có thể 

được xả dằn đến chiều chìm 65ft. Dưới đây sẽ trình bày kết quả tính toán tại trạng thái bão 

lớn nghiêm trọng tại chiều chìm T = 68 ft (20,7 m) tại một số hướng gió 0 và 40 độ) với sự 

hỗ trợ của phần mềm Autoship theo tiêu chuẩn của NMD. 

 
Hình 13. Biểu đồ mô men nghiêng do gió ứng với chiều chìm 20,7 m và tốc độ gió 100 knot 

 

 
Hình 14. Đồ thị tay đòn ổn định tĩnh phụ thuộc góc nghiêng ở chiều chìm 20,7 m  

với vận tốc gió 100 knot ở hướng 0o 
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Hình 15. Đồ thị tay đòn ổn định tĩnh phụ thuộc góc nghiêng ở chiều chìm 20,7 m  

với vận tốc gió 100 knot ở hướng 40o 

4. Kết luận 

Bài báo đã đưa ra một trong các phương pháp tính toán ổn định cho giàn bán chìm và 

minh họa giàn Đại Hùng 01 đảm bảo ổn định theo tiêu chuẩn của NMD trong trạng thái bão 

nghiêm trọng tại chiều chìm T = 20,7 m với gió tới từ các hướng khác nhau ở mạn trái. Qua 

đó xác định được một trong các trục tới hạn của giàn Đại Hùng 01 là tại hướng gió 40 độ. 

Việc xác định các trục tới hạn của giàn Đại Hùng 01 là rất quan trọng, do được sử dụng là 

đơn vị sản xuất nổi FPU, giàn thường được neo tại vị trí khai thác trong thời gian tương đối 

dài (từ 10 đến 20 năm); trong khi đó gió và bão tại khu mỏ định hướng theo mùa vì vậy vị trí 

đặt giàn phải tránh gió bão mạnh theo mùa tác động vào hướng trục tới hạn. 
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Abstract 

In fact, the sea wave is considered as a stochastic process. The random 

characteristics of the sea wave are described by a suitable spectrum. Offshore structures 

analyzing on random concept may be determined by creating a random wave surface from a 

defined wave spectrum for the sea area of consideration. This paper presents the method to 

establish random wave surface in Vietnam’s sea areas based on any suitable wave spectrum. 

Hereby, hydro -dynamical characteristics of waves can be determined for further calculation 

of wave loads on offshore structures. 

Keywords: Gravity wave, spectrum, wave period, wave amplitudes, wave frequency, 

wave phases,  wave scatter diagram, random wave surface. 
 

1. Introduction  

The previous researches indicate that wave load can cause very large dynamic forces 

on the offshore structures. So far, Morison equation has been using to analyze wave load 

acting on offshore structures [1]. To solve Morison equation, dynamic characteristics of wave 

must be determined [2]. The wave are known as a random process because of the difference 

of wave amplitudes, wave propagating directions, height of sea surfaces, the roughness of sea 

bottoms, topographical characteristics, etc. Random characteristics of wave are described by 

a suitable spectrum. This problem was mentioned in foreign scientific researches [3]. In 

Vietnam, researches widely concentrate in applying spectral theory for calculation of offshore 

structure hydrodynamics. However, in order to solve general problems, this paper propose a 

method for further calculation of wave loads on offshore structure in real waves, which is 

simulated based on Pierson - Moskowitz spectrum for Vietnam’s sea. 

2. Wave characteristics in the Vietnam’s sea 

The monsoon, tropical depressions and storms are main reasons affecting waves in 

Vietnam’s sea. We can summarize as follows [4]. 

2.1. The wave in the winter  

The wave in the winter often appears from November of the previous year to March 

of the following year. The main direction of waves is North - East, the following directions 

are the Northward and the Eastward. In the North of Vietnam’s sea, frequency of wave 

towards North - East is about 70 - 85% and in the South of Vietnam’s sea, it is about 60 - 

75%. In general, the directions of wind and wave towards the North - East are stable and 

strong.  

2.2. The wave in the summer  

The wave in the summer often appears from June to August every year. The wave 

direction follows West - South monsoon. The strength of wave towards West - South is 

weaker than that toward North - East. In the South of Vietnam’s sea the frequency of wave 

towards West - South is about 60 - 70% and in the North about 50 - 60%.  

In general, the strength of wave and wind in summer is weaker than that in the winter, 

except in case of storms.  
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In winter, the average height of wave is 2 - 3 m, period is 7 s - 10 s. In the summer, 

the average wave height is about 1,2 m or more, period is 5 s - 9,3 s. 

3. Establish random wave surface in Vietnam’s sea  

3.1. Wave spectrum   

The energy of non-sinusoidal waves is defined by the expression [1]: 

E = ρg ∫ ∫ Sηη(ω, α)dωdα
π

2⁄

−π
2⁄

∞

0
                                                   (1) 

Where Sηη: Wave spectrum 

Sηη can be expressed as:  Sηη(ω, α) = Sηη(ω)M(α)                                                  (2) 

α: Main wave direction; 

g: Acceleration of gravity; 

ρ: Water density; 

Sηη(ω, α): Directional wave spectrum; 

M(α) ∶ Spreading function; 

Follow Lloyd Germany: M(α) =
2

π
cos2α                                                                  (3) 

3.2. A suitable wave spectrum is applied for Vietnam’s sea 

Different forms of the spectrum at its various generation stages have obtained. Two 

such empirical spectra are the Pierson - Moskowitz and JONSWAP spectra. In addition, there 

are Gaussian and User defined wave spectra. Wave spectra are introduced in scientific 

researches, such as: 

-The Pierson - Moskowitz spectrum SPM(ω) is given by [5, 7]: 

SPM(ω) =
5

16
HS

2ωP
4 . ω−5exp {−

5

4
(

ω

ωP
)

−4

}                                     (4) 

 Where   ω: Wave frequency; 

              ωP: Angular spectral peak frequency, ωP = 2π
TP

⁄ ;          

              Hs: Significant wave height; 

              TP: Peak wave period 

The Pierson - Moskowitz spectrum is a special case for a fully developed long crested 

sea. The former represents fully developed sea states. The Pierson - Moskowitz spectrum is 

formulated in terms of two parameters of the significant wave height and the average wave 

period. 

-The JONSWAP spectrum formula SJS(ω) is given by [5,7]: 

SJS(ω) =
αg2γa

ω5
exp (

5ωp
4

4ω4
)                                                            (5) 

Where   ω: Wave frequency; 

              ωp: Spectral peak frequency; 

              γ: Peak enhancement factor; 

              α: Relates to the wind speed and the peak frequency of wave spectrum;  

             g: Acceleration of gravity. 

The JONSWAP spectrum can take into account the imbalance of energy flow in the 

wave system (for instance, when seas are not fully developed). Spectral energy imbalance is 

nearly always the case when there is a high wind speed.  

In analysing offshore structures, assuming that waves propagate on the main 

direction, in Vietnam’s sea, North - East is main wave propagating direction. Vietnam’s sea 

area is a part of the Pacific Ocean located at the easts of Viet Nam. It is limited by mainland, 
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islands, and marine archipelago, but it connects with Indian Ocean and Pacific Ocean. Thus, 

Vietnam’s sea represents opened sea, and the waves represent fully - developed waves, wave 

characteristics are rather varied. So a Pierson - Moskowitz spectrum can be used to describe 

the spectral characteristics in Vietnam’s sea.  

3.3. Analyze wave parameters 

Facts indicate that wave is caused mainly by wind. The wind blows on the water 

surface. Friction between the air and water particle, gravitation of water have been causing 

waves. These waves are called gravity waves. 

We consider drift of water elements at (x, z) coordinates, the horizontal and vertical 

components water particle velocity (u and w) as well as those of acceleration (ax and ay) are 

defined [4,5]: 

𝑢 =
𝑎

𝜔

𝑔𝑘

𝑐𝑜𝑠ℎ 𝑘𝑑
cosh 𝑘 (𝑧 + 𝑑). cos(𝑘𝑥 − 𝜔𝑡)                                                  (6) 

𝑤 =
𝑎

𝜔

𝑔𝑘

𝑐𝑜𝑠ℎ 𝑘𝑑
sinh 𝑘 (𝑧 + 𝑑). sin(𝑘𝑥 − 𝜔𝑡)                                                   (7)    

   𝑎𝑥 = 𝑎.
𝑔𝑘

cosh(𝑘𝑑)
. cosh 𝑘(𝑧 + 𝑑). sin(𝑘𝑥 − 𝜔𝑡)                                               (8) 

𝑎𝑧 = −𝑎.
𝑔𝑘

cosh(𝑘𝑑)
. sinh 𝑘(𝑧 + 𝑑). cos(𝑘𝑥 − 𝜔𝑡)                                            (9) 

Where a: Wave amplitude;  

ω: Wave frequency;   

k: Wave number; 

d: Depth of the water; 

x: Horizontal coordinates 

z: Vertical coordinates 

3.4. The random wave surface by using calculation program 

Wind generating ocean wave is random in nature. Normally it is described 

mathematically as the summation of a large number of sinusoids.  

Consider a random wave surface η(x,t), wave spectrum 𝑆(ω) of η(x,t) can be expressed 

as equation (4) 

The random water surface can be expressed in complex value form as [5, 6]: 

η(𝑥, 𝑡) = ∑ (𝑎𝑖. cos(𝑘𝑖 . 𝑥 − 𝜔𝑖. 𝑡 + 𝛼𝑖))𝑁
𝑖=1                                          (10)     

η(x,t): Free surface waves; 

 N: Number of waves; 

 ai: Wave amplitude; 

 ωi: Radian wave frequency; 

 ki: wave number; 

 αi: Phase angle of wave components. 

Values of wave spectrum are given in distance from ωs to ωf with n period ∆ω. 

 𝜔𝑛 = 𝑛. 𝛥𝜔 

Base on wave data from wave scatter diagrams, if significant wave height 𝐻s and 

average wave period 𝑇o are known 

By default, starting frequency and finishing frequency are defined [6]: 

 Starting frequency (in rad/s):    𝜔𝑠 = 0,58.
2𝜋

𝑇𝑜
 

 Finishing frequency (in rad/s):   𝜔𝑓 = 5,1101.
2𝜋

𝑇𝑜
 

From equation (4), 𝑆PM(ω) will has been defined 
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When ∆ω is tiny, approximates ωi  follow [6]: 

0,5𝑎𝑖
2 = 𝑆(𝜔𝑖)𝛥𝜔                                                     (11) 

 Thus:  𝑎𝑖 = √2. 𝑆(𝜔𝑖). 𝛥𝜔                                                  (12) 

With ωi of wave component, the vibration period is defined as [6]  𝑇 =
2𝜋

𝜔
;  

The wave length is defined as [6]  𝐿 =
𝑔.𝑇2

2𝜋
tanh (𝑘𝑑);  

The wave number is defined as [6]  𝑘 =
2𝜋

𝐿
;  

The random phase angle αi of a wave component is distributed in range of [0;2π], is 

determined by function in MATHCAD. 

Therefore random wave surfaces are established. 

Example:  

Base on wave scatter diagrams in the South of Vietnam’s sea (area 40 according to 

Global Wave Statistics [4]). 

Significant wave height (for 50 years record) 𝐻s = 8,5m;  

Average period  𝑇𝑜 = 7,5 𝑠 [1] 

These figures show the results by using calculation program, which we established. 

 

 
Figure 1. Pierson-Moskowitz spectrum 

 
Figure 2. Extension of random wave surface record 

 

3.5. Establish dynamical parameters of random wave by using calculation program 

Horizontal water particles velocity: 

𝑢(𝑥, 𝑧, 𝑡) = ∑ [
𝑎𝑖

𝜔𝑖
.

𝑔.𝑘𝑖

cosh(𝑘𝑖.𝑑)
. cosh 𝑘𝑖 . (𝑧 + 𝑑). cos(𝑘𝑖. 𝑥 − 𝜔𝑖 . 𝑡 + 𝛼𝑖)]𝑁

𝑖=1                (13) 

  

 Vertical water particle velocity: 
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𝑤(𝑥, 𝑧, 𝑡) = ∑ [
𝑎𝑖

𝜔𝑖
.

𝑔.𝑘𝑖

cosh(𝑘𝑖.𝑑)
. sinh 𝑘𝑖 . (𝑧 + 𝑑). sin(𝑘𝑖. 𝑥 − 𝜔𝑖. 𝑡 + 𝛼𝑖)]𝑁

𝑖=1                 

(14) 

Horizontal water particle acceleration: 

𝑥(𝑥, 𝑧, 𝑡) = ∑ [𝑎𝑖.
𝑔.𝑘𝑖

cosh(𝑘𝑖.𝑑)
. cosh 𝑘𝑖 . (𝑧 + 𝑑). sin(𝑘𝑖. 𝑥 − 𝜔𝑖. 𝑡 + 𝛼𝑖)]𝑁

𝑖=1                 (15) 

Vertical water particle acceleration: 

𝑎𝑧(𝑥, 𝑧, 𝑡) = − ∑ [𝑎𝑖.
𝑔.𝑘𝑖

cosh(𝑘𝑖.𝑑)
. sinh 𝑘𝑖 . (𝑧 + 𝑑). cos(𝑘𝑖. 𝑥 − 𝜔𝑖. 𝑡 + 𝛼𝑖)]𝑁

𝑖=1            (16) 

 

Figure 3. Water particle velocity and acceleration components 

4. Conclusion  

Base on wave data from wave scatter diagrams in Vietnam’s sea, this paper shows 

that Pierson - Moskowitz spectrum is a suitable spectrum to describe random wave surfaces 

in Vietnam’s sea. Using MATHCAD calculation program, the random wave surface records 

had establishing by Pierson - Moskowitz spectrum. The random wave surface based on the 

record of South Vietnam’s sea had presenting, too. Therefore the dynamic characteristics of 

random wave: water particle velocity and acceleration are determined. The result of this study 

will combine with Morison equation in establishing the program which in order to calculate 

the wave loads on offshore structures.  
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Tính toán công trình biển dạng khung chịu tải trọng sóng ngẫu nhiên 
Calculation of offshore structure frame format under random wave loads 

 

Đào Văn Tuấn 

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam,  

dvtuan1963@gmail.com 

 

Tóm tắt 

Nội dung bài báo trình bày áp dụng phương pháp Phần tử hữu hạn và lý thuyết dao động 

ngẫu nhiên để xác định chuyển vị nút của kết cấu, từ đó xác định được nội lực cũng như phản lực. 

Kết quả bài báo là thuật toán và chương trình viết bằng ngôn ngữ Mathcad, nội dung bài báo còn 

nêu kết quả tính toán chuyển vị công trình thực tế khi chịu tải trọng sóng ngẫu nhiên. 

Từ khóa: Dao động ngẫu nhiên, tải trọng sóng, phổ sóng, phương pháp phần tử hữu hạn, 

tính toán công trình biển. 

Abstract 

This paper presents the application of finite element method and random oscillations theory 

to determine displacements of structure, from that determining the internal forces and reaction. The 

result of paper is the algorithm and program written Mathcad. The paper also indicates calculating 

results of actual displacement structure under random wave loads. 

Keywords: Random oscillations, wave load, wave spectrum, finite element method, Ofshore 

structures calculation. 
 

1. Đặt vấn đề 

Việt Nam là đất nước có bờ biển dài trên 3000 km, thềm lục địa có giàu tài nguyên và đang 

được khai thác. Các công trình biển dạng khung hiện có tại Việt Nam là giàn khoan, nhà giàn, đèn 

biển,… Các kết cấu này đều chịu tải trọng của sóng biển. Chính vì vậy việc tính toán công trình 

biển dạng khung chịu tải trọng sóng tiền ngẫu nhiên là việc cần thiết. Các chương trình tính toán 

công trình biển dạng khung của nước ngoài đã có, tuy nhiên để có nó phải mất tiền, không rẻ. 

Trong nước cũng có nhiều đơn vị nghiên cứu tính toán Công trình biển dạng khung theo mô hình 

ngẫu nhiên, nhưng đều dựa trên phương pháp phổ, hạn chế của phương pháp này chỉ ứng dụng cho 

bài toán tuyến tính. Để giải quyết một cách tổng quát hiện nay trên thế giới đi theo mô phỏng theo 

thời gian thực hay còn gọi là thực nghiệm thống kê, ưu điểm của phương pháp này là có thể giải 

được cả bài toán phi tuyến. Nhằm từng bước tự chủ về công nghệ nội dung bài báo nêu cơ sở lý 

thuyết, hiện thực hóa bằng lập chương trình tính và tính toán thông qua ví dụ thực tiễn để minh họa. 

2. Sóng ngẫu nhiên 

Theo lý thuyết sóng ngẫu nhiên: một mặt sóng phẳng ngẫu nhiên có thể phân tích thành 

tổng các sóng điều hòa với góc lệch pha ngẫu nhiên. Phương trình đường mặt sóng ngẫu nhiên xác 

định theo công thức: 

 
Trong đó: 

ia : biên độ; 

ik : số sóng; 

i : góc lệch pha ngẫu nhiên. 
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Để xác định được hàm ( )tx,  (đường mặt sóng ngẫu nhiên) cần xác định các đại lượng ia , 

ik  và i . Các đại lượng này được xác định từ phổ sóng cho trước. Các đại lượng động học của 

sóng ngẫu nhiên là tổng các đại lượng động học của các sóng thành phần (sóng điều hòa) và được 

xác định theo công thức: 

 

 

 

 
Trong đó: 

( )tzxu ,, : vận tốc phần tử nước theo phương x; 

( )tzxv ,, : vận tốc phần tử nước theo phương z; 

( )tzxax ,, : gia tốc phần tử nước theo phương x; 

( )tzxaz ,, : gia tốc phần tử nước theo phương z. 

3. Dao động một bậc tự do [5] 

Để giải bài toàn dao động ngẫu nhiên trước hết xét bài toán dao động một bậc tự do chịu tải 

trọng bất kỳ (ngẫu nhiên). Với hệ có cản chuyển vị được xác định theo công thức: 
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Trong đó:  

1--= ii qqq , 
t
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m

Q
q =  Tại thời điểm ti chuyển vị có dạng: 
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Đạo hàm biểu thức trên ta có: 
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Công thức trên dùng để thực hiện phép tính truy hồi để tìm ra chuyển vị. 

4. Dao động nhiều bậc tự do [6] 

Để giải bài toán dao động ngẫu nhiên tổng quát (nhiều bậc tự do) sử dụng phương pháp 

chồng mode, khi đó phương trình dao động n bậc tự do sẽ được biến đổi thành n phương trình dao 

động một bậc tự do, lời giải có thể áp dụng theo công thức đã được nêu trên. 

Phương trình dao động của hệ nhiều bậc tự do có dạng: 

          )(tQxKxCxM =++        (3) 

Trong đó: 

 M - ma trận khối lượng của hệ; 

 C - ma trận hệ số cản nhớt của hệ; 

 K - ma trận độ cứng của hệ; 

 )(tQ - véctơ tải trọng nút của hệ. 

Ma trận cản nhớt hiện nay được xác định đơn giản hóa là tổ hợp tuyến tính của ma trận khối 

lượng và ma trận độ cứng:      KbMaC += .  

Biến đổi phương trình dao động về dạng trong hệ tọa độ chuẩn, ta có: 

( ) HiHiiHiiHi qxpxbpax =+++ 22       (4) 

Đặt 22 ii bpan += ; 
i

i

i
p

n
=  trong đó: ( )2

iHi bpaC += . Ta có phương trình: 

HiHiiHiiiHi qxpxpx =++ 22         (5) 

Trong thực tế người ta thường xác định giá trị i  từ thực nghiệm ứng với mỗi dạng dao 

động, cách đơn giản nhất là cho i  của các dạng dao động là như nhau. 

Các phương trình trên hoàn toàn độc lập với nhau, cách giải giống như dao động của hệ 1 

bậc tự do. 

Khi cần xác định phản lực thì cần xác định ma trận cản nhớt  C , hay nói cách khác cần xác 

định các hệ số a, b. Giá trị a và b được xác định với hai tần số cơ bản p1 và p2 (lấy các tần số thấp 

nhất) [3] ta có: 
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5. Tính toán công trình biển dạng khung chịu tải trọng sóng ngẫu nhiên 

Để tính toán công trình biển chịu tải trọng sóng ngẫu nhiên áp dụng phương pháp Phần tử 

hữu hạn, khi đó cần xác định ma trận khối lượng, ma trận độ cứng và véctơ tải trọng nút của phần 

tử, các đại lượng này xác định theo các công thức:  

5.1. Ma trận khối lượng [7] 
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5.2. Ma trận độ cứng [8] 
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5.3. Véctơ tải trọng nút của phần tử khung không gian [1] 

( ) ( )uvuvDCuvACvAq Da
 --+-+= 

2

1

 
Ca - hệ số nước kèm; 

CD - hệ số cản; 

D - Đường kính trụ; 
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A - diện tích mặt cắt ngang trụ; 

v - vận tốc phần tử nước; 

u - chuyển vị của kết cấu. 

Tuyến tính hóa công thức Morison: 

( ) ( )uvDCuvACvAq Dva
 -+-+= 

2

1
/8

 









+-








++= uDCuACDvCvACvAq DvaDva

 
2

1
/8

2

1
/8  

v  - Phương sai vận tốc phần tử nước. 

Các số hạng trong ngoặc tròn thứ nhất phụ thuộc vào phần tử nước, các số hạng trong ngoặc 

tròn thứ 2 phụ thuộc vào chuyển vị của kết cấu, trong phương trình dao động sẽ được chuyển sang 

vế trái. Xét các số hạng trong ngoặc tròn thứ hai. 

Đại lượng ACa  chính là khối lượng nước kèm trên một đơn vị chiều dài phần tử, khi đó 

khối lượng nước kèm của cả phần tử sẽ là AlCa , đại lượng này sẽ được phân đều về các chuyển vị 

thẳng và cộng thêm vào ma trận khối lượng của phần tử; 

Tương tự như vậy đại lượng DCDv 
2

1
/8  là hệ số cản nhớt trên một đơn vị chiều dài 

phần tử, hệ số cản nhớt của cả phần tử sẽ là DlCDv 
2

1
/8  đại lượng này sẽ được phân đều về 

các chuyển vị thẳng và cộng thêm vào ma trận cản nhớt của phần tử. 

Việc xác định véctơ tải trọng nút lên một phần tử thanh trong không gian được xác định 

theo nội dung đề tài “Nghiên cứu tính toán tải trọng sóng lên công trình biển dạng khung”: 

 

 
Hình 1. Véctơ chỉ phương 

 

Các thành phần vận tốc zsxs vv ,  và gia tốc zsxs aa ,  của sóng được xác định trong hệ tọa độ 

truyền sóng XsYsZs sau đó chuyển sang hệ tọa độ XYZ, kết quả ta được các véctơ vận tốc và gia 

tốc của phần tử nước trong XYZ với các thành phần: zyx vvv ,, , 
zyx aaa ,, . 

Tại một điểm bất kỳ trên phần tử sẽ có hai thành phần vận tốc vnvà vt được xác định theo 

các công thức sau: 

x
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Cy

Cz

C



THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY 2016 

 

 

HỘI NGHỊ QUỐC TẾ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI 2016                                                 256 

( )
( )
( )








++=

++=

++=

zzzyyxxtz

yzzyyxxty

xzzyyxxtx

ccvcvcvv

ccvcvcvv

ccvcvcvv

      

( )
( )
( )








++-=

++-=

++-=

zzzyyxxznz

yzzyyxxyny

xzzyyxxxnx

ccvcvcvvv

ccvcvcvvv

ccvcvcvvv

  (8) 

Trong đó 
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- véctơ cosin chỉ phương của trục phần tử được xác định khi biết tọa độ nút 

đầu và nút cuối. 

Tải trọng phân bố vuông góc và dọc trục phần tử được xác định theo công thức Morison: 
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Từ các công thưc trên ta xác định được véctơ tải trọng nút của phần tử: 

 

Nút đầu: Nút cuối: 

( ) ( ) ( ) ( ) +=

b

a

tx

b

a

nx dxxqxNdxxqxNF 121

( ) ( ) ( ) ( ) +=

b

a

ty

b

a

ny dxxqxNdxxqxNF 122

( ) ( ) ( ) +=

b

a

tz

b

a

nz dxxqNdxxqxNF 123

( ) ( )=

b

a

nx dxxqxNF 34  

( ) ( )=

b

a

ny dxxqxNF 35  

( ) ( )=

b

a

nz dxxqxNF 36  

( ) ( ) ( ) ( ) +=

b

a

tx

b

a

nx dxxqxNdxxqxNF 457

( ) ( ) ( ) ( ) +=

b

a

ty

b

a

ny dxxqxNdxxqxNF 458

( ) ( ) ( ) ( ) +=

b

a

tz

b

a

nz dxxqxNdxxqxNF 459

( ) ( )=

b

a

nx dxxqxNF 610  

( ) ( )=

b

a

ny dxxqxNF 611  

( ) ( )=

b

a

nz dxxqxNF 612  

Từ các đại lượng của các phần tử riêng biệt ta xác định được phương trình dao động của cả hệ. 

6. Tính toán công trình thực tế 

Để minh họa lý thuyết nên trên tác giả đã lập chương trình tính bằng Mathcad. Công trình 

thực tế dùng để tính toán là nhà giàn DKI.1. 

7. Số liệu ban đầu 

7.1. Số liệu sóng 

Thông số sóng: HS = 5 m; T0 = 7 s; độ sâu nước 25 m, hướng sóng 400 so với trục X. 

Phổ sóng khu vực tính toán là phổ Pierson - Moskowitz (PM). 

7.2. Số liệu kết cấu [2] 

Để tính thông số sóng sơ đồ chỉ số nút và phần tử được đánh như hình vẽ (sơ đồ này chỉ nhằm 

xác định mối liên kết của các phần tử với nút, không bảo toàn kích thước). 
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Hình 2. Kết cấu nhà giàn DKI. 1 

 
Hình 3. Sơ đồ đánh chỉ số nút và phần tử 

8. Kết quả tính toán 

8.1. Đường mặt sóng ngẫu nhiên 

Theo thời gian: 

 
Hình 4. Đường mặt sóng theo thời gian 

Để minh họa kết quả tính toán tác giả nêu chuyển vị của nút 28. 
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8.2. Chuyển vị thẳng dạng đồ thị  

Chuyển vị thẳng theo X, Y, Z: 

 
Hình 5. Chuyển vị thẳng theo X 

 
Hình 6. Chuyển vị thẳng theo Y 

 

 
Hình 7. Chuyển vị thẳng theo Z 

8.3. Chuyển vị xoay dạng đồ thị 

Chuyển vị xoay theo X, Y, Z: 

 
Hình 8. Chuyển vị xoay theo X 

 
Hình 9. Chuyển vị xoay theo Y 

 
Hình 10. Chuyển vị xoay theo Z 
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9. Đánh giá, kết quả đạt được 

Bài báo đã trình bày được nội dung ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn vào tính toán 

dao động công trình biển dạng khung chịu tải trọng sóng ngẫu nhiên. 

Bài báo đã lập được thuật toán và chương trình tính toán dao động công trình biển dạng 

khung bất kỳ chịu tải trọng sóng ngẫu nhiên. 

Kết quả, nội dung bài báo đã đóng góp một phần vào việc nghiên cứu tính toán công trình 

biển dạng khung chịu tải trọng ngẫu nhiên. Có thể dùng trong thiết kế và giảng dạy cũng như 

nghiên cứu tính toán các công trình biển dạng khung. 
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Xác định chiều cao giá búa khi thi công đóng cọc bằng búa diesel 
Calculation of the height of pile driving mast for pile driving construction  

by diesel hammer 

 

Đoàn Thế Mạnh 

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam,  

manhdt.ctt@vimaru.edu.vn 
 

Tóm tắt 

Khi thi công đóng cọc móng công trình xây dựng (cọc thép, cọc bê tông cốt thép…), việc 

tính toán chiều cao giá búa là một vấn đề quan trọng; việc xác định đúng chiều cao giá búa giúp 

đơn vị thi công có thể tận dụng được phương tiện sẵn có của mình, hoặc thuê được giá búa có 

chiều cao phù hợp với chi phí hợp lý nhất, đảm bảo kỹ thuật, năng suất và an toàn cao nhất.   

Trong quá trình giảng dạy, tìm hiểu  thực tế và một số tài liệu, giáo trình thi công, tác giả 

thấy có một số điều chưa hợp lý trong việc tính toán chiều cao giá búa, cần phải xem xét, điều 

chỉnh. 

Từ khóa: Thi công đóng cọc, búa diesel, chiều cao giá búa, đóng cọc trên mặt nước, mực 

nước thi công, nối cọc. 

Abstract 

When constructing pile foundation of the construction work (steel pipe, reinforced concrete 

pile...), the calculation of the height of the drop hammer mast is an important issue; determining 

the correct height of the drop hammer mast helps the constructor take advantage of their existing 

facilities, or hire a drop hammer mast with a height suitable and the most reasonable cost, and 

guarantee the technical, productivity and highest safety. 

In the process of teaching and practicing and researching some documents, curriculum 

construction, the author found some irrational problems in calculation the height of pile driving 

mast, those problems need to consider and adjust. 

Keywords: Pipe installation, diesel hamer, the height of drop hammer mast, overwater pipe 

installation, working level, pipe splice. 
 

1.  Một số công thức tính chiều cao giá búa 

1.1. Công thức tính chiều cao giá búa trong Giáo trình kỹ thuật thi công [1] 

Chiều cao giá búa được tính theo công thức:  

   H = l + d + b + e       (1) 

Trong đó: 

   l: chiều dài cọc (m); 

D: chiều cao nâng búa (thường lấy từ 2,5 ÷ 4,0 m); 

b: chiều cao búa; 

e: đoạn trên của búa đến puli đầu giá búa. 

Ở công thức trên, D được hiểu là phần pitong nhô ra khỏi thân búa; việc lấy giá trị chiều cao 

nâng búa D = 2,5 ÷ 4,0 m là chưa hợp lý vì đây là toàn bộ chiều cao nâng búa khi nổ, nhưng vẫn có 

một phần hành trình này nằm trong thân búa, nên phần nhô ra khỏi búa thường chỉ là 1,5 ÷ 2,5 m 

(tùy thuộc vào cấu tạo và tình trạng của búa).  

1.2. Công thức tính toán chiều cao giá búa trong Giáo trình kỹ thuật thi công công trình cảng 

- đường thủy [2] 

Chiều cao giá búa được tính theo công thức:  

H = L + h1 + h2 + h3       (2) 

Trong đó: 
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L: Chiều dài cọc kể cả cọc dẫn và đệm đầu cọc (m); 

h1: Chiều cao búa; 

h2: Hành trình của quả búa đoạn ra khỏi búa; 

h3: chiều cao dùng cho puly vòng cẩu (0,5 ÷ 1,0 m). 

Trong công thức này, giá trị L chỉ nên tính là chiều dài cọc (khi cọc chỉ gồm 1 đoạn hoặc 

cọc gồm nhiều đoạn nhưng được nối trước với nhau rồi mới đưa lên giá); hoặc là chiều dài đoạn 

cọc lớn nhất (nếu cọc có nhiều đoạn và được nối từng đoạn trong quá trình đóng) vì:  

- Cọc dẫn chỉ sử dụng khi cần đóng cọc ngập vào trong đất hoặc trong nước, như vậy chỉ có 

cọc dẫn khi đã đóng cọc gần hết chiều dài, tức là không lắp cọc dẫn cùng với cọc ngay từ đầu khi 

đóng cọc; 

-  Đệm đầu cọc nằm trong mũ ôm cọc, mà mũ ôm cọc là một bộ phận của quả búa và chiều 

dài của nó đã tính vào chiều cao búa h1. 

1.3. Công thức tính chiều cao giá búa trong bài giảng Thi công chuyên môn [3] 

Chiều cao giá búa được tính riêng cho trường hợp giá búa trên cạn (đặt trên xe bánh xích) và 

giá búa dưới nước (đặt trên phao nổi, còn gọi là tàu đóng cọc): 

1.3.1. Chiều cao giá búa trên cạn 

 
Hình 1. Chiều cao giá búa trên cạn 

Chiều cao tính toán của giá búa được tính theo công thức: 

             
( )ttH l h b c m= + + +

      (3) 

Trong đó:  

l: chiều dài đoạn cọc lớn nhất (m); 

h: chiều cao của búa (m); 

b: hành trình của quả búa đoạn ra khỏi thân búa (m); 

c: chiều cao thiết bị treo búa (ròng rọc, móc cẩu, dây cáp) (m). 

Sau khi xác định được thì căn cứ vào lý lịch của thiết bị để chọn giá búa có chiều cao sử dụng (

) cho phù hợp. Trường hợp mà giá trị >  ta có thể sử dụng phương pháp sau để xử lý: 

- Trường hợp cọc quá dài thì chia cọc thành những đoạn ngắn hơn; 

- Nếu >  ít ta có thể đào một hố sâu 1 1,5 m tại vị trí đóng cọc; 

Có thể bỏ búa ra khỏi giá, treo cọc lên giá để cho cọc tự lún vào trong đất nhờ trọng lượng 

bản thân rồi mới lắp búa lên để đóng cọc tiếp. Trường hợp này hãn hữu mới áp dụng, khi ta cần 

đóng ít cọc, tiết kiệm tiền thuê máy. 

tt
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H

tt
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1.3.2. Chiều cao giá búa dưới nước 

 
Hình 2. Chiều cao giá búa dưới nước 

Trường hợp 1: tính chiều cao giá búa cho cọc chỉ có một đoạn và đoạn mũi cọc. 

Trong trường hợp này, ngoài phần chiều cao giá búa (tính từ đỉnh giá đến mặt boong của phao 

nổi), còn lợi dụng được khoảng cách từ mặt boong đến mặt đất đáy khu nước để treo cọc (d). Tuy 

nhiên để đảm bảo an toàn cho mũi cọc, thường để mũi cọc cách đáy tối thiểu một khoảng là z = 0,5 

m. 

Khi đó chiều cao giá búa tính theo công thức:  

 sd ttH H d= -
                 (4) 

 KNd a H= +
                 (5) 

Trường hợp mà > , khi đó ta có thể lợi dụng mực nước thay đổi để đóng cọc và gọi 

mực nước phù hợp với công tác đóng cọc là mực nước đóng cọc. Mực nước đó được tính toán như 

sau:  

tt sd

KN

KN

CTMNĐC d a CTĐáy

CTMNĐC C

H H d

d a H

H TĐáy

=

- =


= + -

=

+

 -

    (6) 

Trong đó: 

: chiều cao giá búa tính toán, tính theo công thức (3); 

a: Chiều cao mạn khô của phao; 

CTĐáy: Cao trình mặt đất ở đáy khu nước đóng cọc; 

CTMNĐC: Cao trình mực nước đóng cọc. 

Đồng thời mực nước đó phải đảm bảo điều kiện làm việc của tàu theo công thức sau: 

( ) 0,5CTMNĐC CTĐáy T Z z= + + =
      (7) 

Trong đó:  

T: mớn nước của phao nổi (m); 

Z : độ sâu dự trữ an toàn dưới đáy phao nổi (m). 

Khi có mực nước đóng cọc theo điều kiện của chiều cao giá búa, ta phải xem mực nước đó có 

thỏa mãn mực nước làm việc của tàu hay không. Đồng thời phải kiểm tra thời gian duy trì mực nước 

có đáp ứng được thời gian yêu cầu đóng cọc hay không. 

Ví dụ 1: Tính chiều cao giá búa khi đóng cọc dưới nước gồm 1 đoạn có chiều dài l = 18 m; 

Biết: Chiều cao của búa: h = 5.15 m; Hành trình của quả búa đoạn ra khỏi thân búa: b = 1.5 m; Chiều 
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cao thiết bị treo búa (ròng rọc, móc cẩu, dây cáp): c = 1.0 m. 

Tại vị trí đóng cọc có: 

           CTMNĐC = + 3.0 m; 

           CTĐáy      = - 2.0 m. 

Phao nổi có mớn nước T = 1.2 m; chiều cao mạn khô a = 1.0 m. 

Giải: theo công thức (3) ta tính được Htt = 25.5 m. Tuy nhiên do cọc chỉ có một đoạn nên ta có 

thể còn lợi dụng được khoảng cách từ mặt boong đến mặt đất đáy khu nước để treo cọc. 

Theo công thức (6) xét đến khoảng cách an toàn ở mũi cọc ta tính được giá trị d = 5.5 m. 

Khi đó theo công thức (4) ta chỉ cần sử dụng giá búa có chiều cao tối thiểu là:   

     sd ttH H d= -
  

= 25.5 m – 5.5 m  = 20.0 m là có thể đóng được cọc thay vì phải có giá búa cao 25.5 m. 

Trường hợp 2: tính chiều cao giá búa cho đoạn cọc nối phía trên (còn gọi là đoạn đầu cọc). 

Trường hợp cọc có từ 2 đoạn trở lên, đoạn phía trên sẽ không còn lợi dụng được phần khoảng 

cách từ mặt boong đến mặt đất đáy khu nước (d). Khi đó cần tính toán chiều cao giá búa cho đoạn 

trên theo công thức (3), so sánh chiều cao giá búa tính theo (3) và (4), chọn giá trị lớn nhất để chọn 

chiều cao giá búa sử dụng. 

Ví dụ 2: Tính chiều cao giá búa khi đóng cọc dưới nước gồm 2 đoạn cùng có chiều dài l= 18 

m. Các kích thước của phao nổi, của búa và điều kiện tự nhiên như ở ví dụ 1. 

Giải:  

Chiều cao giá búa tính cho đoạn mũi cọc được tính như ví dụ1 với kết quả là cần sử dụng giá 

búa có chiều cao tối thiểu bằng 20 m. 

Chiều cao giá búa tính cho đoạn mũi cọc được tính cho đoạn đầu cọc: theo công thức (3) ta tính được 

Htt = 25.5 m. 

Như vậy trong trường hợp này cần phải sử dụng giá búa có chiều cao tối thiểu là 25.5 m. 

2. Kết luận 

Việc tính chiều cao giá búa để lựa chọn được thiết bị phù hợp là rất quan trọng khi tổ chức 

thi công một công trình có công tác đóng cọc; việc xác định chiều cao giá cần phải căn cứ vào chiều 

dài đoạn cọc lớn nhất, vào các thông số kỹ thuật của quả búa và thiết bị mang giá búa (xe bánh xích 

hay phao nổi), đặc biệt là phải căn cứ vào điều kiện nơi thi công như sự dao động mực nước, cao độ 

mặt đất nơi đóng cọc.  

Trong công tác đóng cọc các công trình thủy công bằng tàu đóng cọc, có thể lợi dụng độ sâu 

khu nước thi công, sự dao động mực nước để giảm bớt chiều cao giá búa, do đó vừa đảm bảo yêu 

cầu kỹ thuật, hạ giá thành xây dựng.  
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Ảnh hưởng của lỗ thủng trong sàn nhà dân dụng 
Influence of openings slabs in the floor structure 

 

Nguyễn Tiến Thành 

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, 

 thanhnt.ctt@vimaru.edu.vn 
 

Tóm tắt 

Bài báo trình bày tính toán sàn có lỗ thủng trong nhà dân dụng khi chúng có chức năng làm 

ống kỹ thuật (ống nước, đường ống cứu hỏa, ống thông hơi, điều hòa không khí). Những lỗ thủng 

lớn có thể dùng cho cầu thang máy, cầu thang bộ trong công trình xây mới và cải tạo, nâng cấp. 

Việc nghiên cứu ảnh hưởng của lỗ thủng đến nội lực, độ cứng và chuyển vị của kết cấu sàn rất cần 

thiết cho kỹ sư kết cấu và thi công. 

Từ khóa: Lỗ thủng, sàn nhà dân dụng, xây mới, cải tạo, nội lực, chuyển vị. 

Abstract 

The paper presents the analysis of openings in slabs as their functions is technical pipe 

(plumbing, fire mains, vents, air conditioners). Larger openings could be used for stairs and 

elevators shafts for both new and existing structures. The study of the influence of the openings in 

slabs to the internal strength, stiffness and deflection of the floor structure is essential for structural 

engineers and construction.  

Keywords: Openings, civil floors, new construction, renovation, internal forces, displacements. 

 

1. Đặt vấn đề 

Hiện nay các đô thị lớn có nhu cầu cấp thiết về nhà ở, khách sạn, văn phòng làm việc, trung 

tâm thương mại,… nên những năm gần đây hàng loạt các nhà nhiều tầng (đã và đang được xây 

dựng ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng và một số thành phố khác). Các 

công trình xây dựng được thiết kế theo nhiều tiêu chuẩn khác nhau, cả tiêu chuẩn nước ngoài và 

tiêu chuẩn Việt Nam tùy theo tính chất, qui mô của từng công trình [2]. Bên cạnh đó, 1 số công 

trình cải tạo, nâng cấp cần có sự tính toán đánh giá đúng đắn các hệ kết cấu chịu lực đảm bảo thẩm 

mỹ và an toàn, trong đó kết cấu sàn có ảnh hưởng rất lớn đến các kết cấu khác cũng như toàn bộ 

công trình. Vì vậy, việc phân tích, đánh giá khả năng chịu lực, biến dạng của kết cấu sàn theo 

phương ngang và phương đứng khi ô sàn có lỗ thủng trong lĩnh vực này là rất cần thiết, vừa tiết 

kiệm được chi phí vừa tiết kiệm được thời gian và công sức của các đơn vị tư vấn thiết kế, các nhà 

thầu xây dựng và chủ đầu tư. 

Trong bài báo này sẽ trình bày 1 số phương pháp tính toán sàn có lỗ thủng phổ biến hiện 

nay trên thế giới, đồng thời có kiểm chứng bằng 1 bài toán cụ thể để thấy rõ được ảnh hưởng của lỗ 

thủng đến các kết cấu trong công trình cũng như đề xuất các giải pháp khi thiết kế hoặc thi công sàn 

có lỗ thủng trong nhà dân dụng. 

2. Cơ sở lý thuyết tính toán [1] 

2.1. Ảnh hưởng của lỗ thủng đến nội lực và ứng suất trong các kết cấu 

Như hình 1 rõ ràng là khi xuất hiện 1 lỗ thủng trong sàn thì khả năng phân phối lại nội lực 

có chiều hướng nguy hiểm đã tăng lên. Mô men tăng lên rõ rệt đối với những tấm sàn xung quanh 

lỗ thủng, điều này cũng có thể giải thích thông qua sự giảm độ cứng tổng thể của toàn bộ kết cấu 

sàn. 

Bên cạnh đó, việc suy giảm độ cứng của toàn bộ sàn tầng có ảnh hưởng đến các kết cấu 

xung quanh như cột, dầm, vách cứng gần đó. Những vị trí xung quanh lỗ thủng của sàn bị giảm 

yếu, mất sự liên tục trong kết cấu nên sẽ xuất hiện nhiều ứng suất phụ khác nhau tùy thuộc vào kích 

thước của lỗ thủng. 
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Hình 1. Ảnh hưởng của lỗ thủng tới tấm sàn 

2.2. Phương pháp thiết kế dầm ẩn [3] 

Xét tấm sàn loại dầm có 1 lỗ thủng hình chữ nhật như hình 2, chịu tải trọng phấn bố đều là 

q. Sàn được gia cường thêm cốt thép chịu lực trong phạm vi bm, ngoài ra, cốt thép cũng được tăng 

cường theo phương còn lại (tham khảo mặt cắt A-A và B-B). 

Chiều rộng tăng cường cốt thép bm được tính như sau: 

 

Hình 2. Bản sàn loại dầm có lỗ thủng hình chữ nhật 

𝑏𝑚 ≈ (0,8 −
𝑏

𝐿
) 𝐿  (1) 

Mô men mym được tính: 

𝑚𝑦𝑚 = [0,125 + 0,19𝑎

𝐿
(

2𝑏

𝐿
)

2
]𝑞𝐿2  (2) 

Mô men mxr được tính: 

mxr = 0,125qa (a + 2bm)   (3) 

Phương trình (3) được áp dụng trong trường hợp b/a > 0,5.  

Cốt thép gia cường tính theo công thức (2) và (3) cần được bố trí tập trung ở xung quanh 

các cạnh của lỗ thủng. 

Hai tác giả Stiglat & Wippel (1973) đưa ra công thức tính cho trường hợp bản sàn loại dầm 

ngàm 2 đầu như sau: 
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Hình 3. Bản sàn loại dầm liên kết ngàm 2 đầu 

𝑏𝑚 ≈  0,6 (0,8 −
𝑏

𝐿
) 𝐿   (4) 

bme = 0,18L   (5) 

Mô men nhịp mxm được tính như sau: 

khi b/L > 0,4 

𝑚𝑥𝑚 = [0,042 + 0,19𝑎

𝐿
]𝑞𝐿2   (6) 

hoặc 𝑚𝑦𝑚 = [0,042 + 0,33 𝑏3

𝑏𝑚𝐿3] 𝑞𝐿2        (7) 

khi b/L < 0,4. 

Trong trường hợp b/a > 0,5, mô men ở gối myer được tính như sau: 

𝑚𝑥𝑒𝑟 = − (0,042 + 0,33 𝑏2

𝑏𝑚𝑒𝐿2) (1,5 −
𝑏

𝐿
) 𝑞𝐿2   (8) 

Đối với những giá trị b/a lớn hơn, mô men ở gối myem có thể được lấy như trong trường hợp 

1 đầu ngàm, 1 đầu liên kết gối tựa trong phạm vi x =  ±a/2 (hình 3). 

Nếu b/a < 0,5 thì cả 2 mô men myer và myem được lấy như sau: 

𝑚𝑦𝑒𝑟 = 𝑚𝑦𝑒𝑚 ≈ −
𝑞𝑏2

2
  (9) 

Khi đó mxr được tính toán như trong công thức (3). 

2.3. Thiết kế gia cường bằng bê tông sợi cacbon [3] 

 
Hình 4. Sơ đồ cường độ  gia cường bằng cốt thép 

Mô men tiết diện Md1 được xác định từ phương trình cân bằng khi lấy M đối với 1 điểm trên 

đường trung hòa NL: Md1 = 0.6Fcx + (Fs1+Fs2)(d+x)                     (10) 
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Bước tiếp theo là thay thế thép gia cường As2 bằng sợi polyme. Chiều dày lớp polyme 

khoảng 0,1 mm, bởi vậy 1 vài lỗi nhỏ có thể được chấp nhận nếu ta giả định rằng trọng tâm của nó 

nằm trên bề mặt bê tông (df = h) (xem hình 4). 

Mô men tiết diện Md2 được tính:   

Md2 =  0.6Fc x + Fs1 (d- x)+ Ff (h + x)                       (11) 

Mục đích của việc tính toán lại là giữ cân bằng khả năng chịu lực của tiết diện khi có cốt 

thép gia cường và bê tông cốt sợi, khi đó:   

Md1 = Md2                             (12) 

Thay phương trình (10) và (11) vào (12) ta có:   

Fs2(d-x) = Ff(h-x)                            (13) 

Hình 5. Sơ đồ gia cường bằng BT cốt sợi (CFRP) 

Theo điều kiện phân tích ứng suất và diện tích tiết diện ta có: 

As2σs2(d-x) = Afσf(h-x)       (14) 

Áp dụng định luật Hook: 𝐴𝑓 =
𝐸𝑠𝜀𝑠(𝑑−𝑥)

𝐸𝑓𝜀𝑓(ℎ−𝑥)
𝐴𝑠2               (15) 

Giả thiết giới hạn chảy theo định luật Becnuli và lực dính bám của sợi cacbon trong bê tông là 

hoàn toàn lý tưởng, thì ta có công thức mà Af chỉ phụ thuộc hình dạng và sự khác nhau của cốt thép 

và sợi cacbon: 𝐴𝑓 =
𝐸𝑠(𝑑−𝑥)2

𝐸𝑓(ℎ−𝑥)2 𝐴𝑠2                (16) 

Đặt ω=x/d, ta có: 𝐴𝑓 =
𝐸𝑠(1−𝜔)2

𝐸𝑓(
ℎ

𝑑
−𝜔)2

𝐴𝑠2                (17) 

3. Ví dụ tính toán [1] 

Trong khuôn khổ bài báo chỉ xét tấm sàn hình chữ nhật trong công trình nhà 5 tầng. Công 

trình được xây dựng ở Hải Phòng, chịu các điều kiện tải trọng: hoạt tải, tải trọng gió,… theo tiêu 

chuẩn TCVN2737-95. 

  Nhà 3 nhịp L= 8 m, 6 bước cột B= 6 m. Chiều cao tầng 1 là 4,5 m, chiều cao các tầng 2 - 5 

là 3,3 m. Tiết diện cột tầng 1,2: 40 x 60 cm, tầng 3,4,5 là 30 x 50 cm; Tiết diện dầm chính là 30 x 

70 cm, dầm phụ là 25 x4 0 cm; Chiều dày sàn là 12 cm. 

Kết quả chuyển vị và ứng suất [4]: 

Bảng1. Chuyển vị trong ô sàn (cm) 

 

Sàn nguyên Sàn có lỗ thủng nhỏ Sàncó lỗ thủng lớn 

Tầng 5 0.321 0.397 0.424 

Tầng 4 0.302 0.370 0.391 

Tầng 3 0.254 0.311 0.339 

Tầng 2 0.186 0.224 0.256 

Tầng 1 0.127 0.151 0.189 
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Bảng 2. Giá trị ứng suất trong các ô sàn 

  

Sàn nguyên Sàn có lỗ thủng nhỏ Sàn có lỗ thủng lớn 

Ứng suất 

chính 

Ứng suất 

tiếp 

Ứng suất 

chính 

Ứng suất 

tiếp 

Ứng suất 

chính 

Ứng suất 

tiếp 

Tầng 5 
Nhịp 6.721 0.322 6.891 2.716 10.483 -0.103 

Gối -13.287 -0.139 -13.978 1.284 -10.071 -0.971 

Tầng 4 
Nhịp 23.692 0.214 27.225 2.244 27.324 0.095 

Gối -26.071 -0.239 -22.985 1.020 -23.449 -0.712 

Tầng 3 
Nhịp 37.588 0.219 39.695 2.214 40.856 0.098 

Gối -39.384 -0.211 -37.983 0.986 -37.583 -0.663 

Tầng 2 
Nhịp 55.689 0.211 57.051 1.477 58.243 0.121 

Gối -58.533 -0.136 -58.089 0.555 -57.712 -0.487 

Tầng 1 
Nhịp 69.763 0.223 71.388 1.654 71.860 0.395 

Gối -68.578 -0.315 -67.801 0.416 -68.355 -0.555 

 

Nhận xét kết quả: 

Từ biểu đồ màu ứng suất và bảng kết quả nhận thấy rõ, chuyển vị của toàn sàn tăng theo 

chiều cao tầng ở cả 3 loại sàn. Đồng thời chuyển vị cũng tăng dần khi lỗ thủng được mở rộng từ 

nhỏ đến lớn. 

Ứng suất chính tại nhịp cũng tăng dần theo độ mở rộng của lỗ thủng, trong khi đó ứng suất 

tiếp có sự thay đổi về dấu chứng tỏ có sự thay đổi phương chiều làm việc của kết cấu sàn từ kéo 

chuyển sang nén hoặc ngược lại. Điều này dẫn tới sự phân phối lại nội lực cho toàn bộ sàn tầng. 

Dựa trên bảng màu ứng suất, ta cũng nhận thấy những ô sàn ở vị trí tiếp giáp với lỗ thủng có 

sự thay đổi phương chiều làm việc đáng kể, dải ứng suất thay đổi rất lớn từ giá trị âm chuyển sang 

giá trị dương và ngược lại. 

 

 



THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY 2016 

 

 

HỘI NGHỊ QUỐC TẾ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI 2016                                                 269 

 

 
4. Kết luận, kiến nghị 

4.1. Kết luận 

- Việc nghiên cứu sự làm việc của ô sàn có lỗ thủng cho thấy sự phân bố ứng suất, nội lực 

và chuyển vị trong công trình ảnh hưởng rất lớn đến sự làm việc của các thành phần kết cấu chịu 

lực khác trong công trình như dầm, sàn tầng. 

- Khi tính toán thiết kế nhà thấp tầng hay cao tầng có lỗ thủng, cần chủ động xem xét sự 

biến dạng cũng như phân phối lại các ứng suất chính và ứng suất tiếp của các ô sàn có lỗ thủng 

cũng như toàn bộ sàn tầng để có biện pháp gia cố miệng lỗ thủng bằng cốt thép tăng cường hay bổ 

sung hệ thống dầm gia cường. 

- Trong trường hợp sửa chữa, nâng cấp công trình cần phải cắt ô sàn vì lý do sử dụng hoặc 

yêu cầu công năng thì cần phân tích, tính toán chi tiết các vị trí giảm yếu để đảm bảo công trình an 

toàn khi đưa vào sử dụng lại. Có thể kết hợp với các công nghệ thi công hiện đại như căng thép sau 

hoặc bổ sung miệng lỗ bằng bê tông cốt sợi cacbon. 

4.2. Kiến nghị [1] 

- Trong quá trình thiết kế, cần khống chế chuyển vị, ứng suất ở xung quanh miệng lỗ thủng. 

Việc tăng độ cứng của sàn tầng có thể thực hiện bằng cách thay đổi hệ kết cấu thông thường bằng 

hệ kết cấu hỗn hợp dầm bổ sung, thậm chí tăng thêm cột chống nếu lỗ thủng lớn, nhờ đó mà nâng 

cao độ ổn định tổng thể cho công trình. 
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+ Kết cấu phải có độ dẻo và khả năng phân tán năng lượng lớn (kèm theo việc giảm độ cứng 

ít nhất); 

+ Xem xét sự làm việc tổng thể hệ kết cấu; 

+ Phá hoại uốn phải xảy ra trước phá hoại cắt. 

- Để tạo ra khả năng phân tán năng lượng lớn cốt thép ngang cần phải được tính toán, cấu 

tạo và thi công đúng trong các vùng khớp dẻo của dầm và sàn. Cốt thép ngang có các vai trò sau:  

+ Hạn chế sự nở ngang của bê tông nhằm tăng khả năng biến dạng của nó lẫn cường độ lực 

dính kết giữa bê tông và cốt thép dọc; 

+ Giữ cho cốt thép dọc không bị uốn cục bộ; 

+ Bảo đảm khả năng chịu cắt. 

- Sử dụng các loại vật liệu kết cấu mới như kết cấu composit hoặc vật liệu mới có khả năng 

chịu lực tốt ngay cả trong trường hợp có sự thay đổi lớn về phương chiều  làm việc của kết cấu. 
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Ứng dụng phân tích đẳng hình học trong bài toán biến dạng phẳng  

của lý thuyết đàn hồi 
Application of isogeometric analysis in plane strain 

 

Phạm Quốc Hoàn 

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, 

hoanpq.ctt@vimaru.edu.vn 

 

Tóm tắt 

Bài báo này trình bày tổng quan về phương pháp phân tích đẳng hình học và ứng dụng của 

phương pháp này trong tính toán bài toán phẳng của lý thuyết đàn hồi. 

Từ khóa: Phân tích đẳng hình học, Nurb, hàm dạng, B - Spline, biến dạng phẳng, bài toán phẳng. 

Abstract 

In this paper, we present an overview of Isogeometric analysis method and its application in 

plane strain of two-dimensional elasticity. 

Keywords: Isogeometric, Nurb, basic function, B - Spline, plane strain, two-dimensional elasticity. 

1. Đặt vấn đề 

Phương pháp số hay còn gọi là giải tích số là môn khoa học chuyên nghiên cứu cách giải 

gần đúng, đa phần là các phương trình, các bài toán xấp xỉ hàm số và các bài toán tối ưu. Ngày này, 

các phương pháp tính số đã và đang phát triển rất mạnh mẽ và trở thành công cụ để giải toán các 

bài toán khoa học kỹ thuật như phương pháp sai phân hữu hạn, phương pháp phần tử hữu hạn, 

phương pháp phần tử biên, phương pháp phân tích đẳng hình học,... Trong đó phương pháp phân 

tích đẳng hình học là một phương pháp mới được phát triển với nhiều ưu điểm và có khả năng ứng 

dụng cao trong các bài toán liên quan đến kết cấu. 

2. Tổng quan về IGA và hình học Nurb[2, 3] 

Phương pháp phân tích đẳng hình học “Isogeometric analysis” hay được viết tắt là IGA 

được giáo sư T.Huges và các cộng sự đưa ra vào năm 2005 dựa trên ý tưởng sử dụng các hàm mô 

phỏng trong các phần mềm CAD cho việc chia lưới và chia phần tử tính toán trong phương pháp 

phần tử hữu hạn. Khác với phần tử hữu hạn sau khi xây dựng được mô hình trên các phần mềm 

CAD cần có bước chia lại lưới sau đó chuyển qua quá trình phân tích và tối ưu hóa kết cấu, IGA sử 

dụng luôn mô hình kết cấu từ CAD trong bước phân tích và tối ưu hóa kết cấu. IGA sử dụng trực 

tiếp mô hình từ CAD, thay vì sử dụng đa thức Lagrange cho việc xấp xỉ hình học và chuyển vị sẽ 

sử dụng B - Spline và Nurbs (Non uniform rational B-Spline).  

2.1. Vector nút (knot vector) và hàm cơ sở  

B-Spline là hàm cơ sở dùng để biểu diễn đường cong từ năm 1972 còn Nurbs là dạng tổng 

quát hóa của đường cong B - Spline với khả năng biểu diễn chính xác các đường “conic” (đường 

tròn, đường elip). Nurbs bắt đầu được sử dụng trong thiết kế kỹ thuật từ năm 1972. Ban đầu Nurbs 

chỉ được ưu tiên trong lĩnh vực xe hơi, hàng không, ngày nay Nurbss đã có mặt trong tất cả các gói 

CAD chuẩn. 

Véctơ Knot (hay còn gọi là véctơ nút)  1 2 1, ,..., n p   + +=  là một chuỗi các giá trị tham số 

không giảm, I < i+1, i = 1 ÷ n + p + 1; trong đó i  R là knot (nút) thứ i, i được gọi là chỉ số nút, 

p là bậc của hàm cơ sở còn n là số hàm cơ sở được sử dụng để xây dựng đường cong B - Spline. 

Trong trường hợp tổng quát, một đường cong B - Spline sẽ không đi qua hai điểm điều 

khiển đầu và cuối, nó chỉ đi qua nếu điểm knot đầu và cuối có bội là p+1 và một vector knot như 

vậy được gọi là vector knot mở. Hiện nay, thông thường khi thiết kế một đường cong, chỉ yêu cầu 

định rõ điểm đầu và điểm cuối nên vector knot trong các chương trình CAD là mở. 

Nếu cho một véctơ Knot thì các hàm cơ sở được định nghĩa đệ quy bắt đầu với p = 0: 
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2.2. Đường cong và bề mặt B - Spline  

Đường cong B - Spline được xác định bằng tổ hợp tuyến tính của các điểm điều khiển và 

các hàm cơ sở tương ứng 

( ) ( ),
1

n
Ni p i

i

 = 
=

C P      (3) 

Pi: điểm điều khiển (control point) thứ i; 

, ( )i pN  : là hàm cơ sở B - Spline thứ i có bậc là p. 

Bề mặt B - Spline được định dựng bằng tích ten xơ của các hàm cơ sở B - Spline một chiều, 

hai vector Knot và một lưới các điểm điều khiển Pi,j hai chiều n×m: 

, , ,

1

( , ) ( ) ( )   
=

= 
n

i p J p i J

i

S N M P     (4) 

M và N là các hàm cơ sở B - Spline theo phương  và  tương ứng. 

Bề mặt B - Spline còn được định nghĩa như sau: 

( , ) ( , )   = 
nxm

A A

A

S N P      (5) 

NA(,): là hàm dạng liên quan đến nút A. 

2.3. Hình học Nurb  

Hình học Nurbs là sự tổng quát hóa của hình học B - Spline. Tương tự như đường S - pline, 

đường Nurbs bậc p được định nghĩa bởi: 

R = 
=

( ) ( ),
1

n
i p i

i
C P      (6) 

N
R
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=


=
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i: trọng số; 

Ri,p: hàm hữu tỷ một chiều. 

Trọng số là các đại lượng vô hướng lớn hơn không, các trọng số không nhất thiết phải bằng 

nhau, nếu tất cả các trọng số bằng nhau thì Nurbs trở thành B - Spline. 

Còn đối với các mặt Nurbs, hàm cơ sở hữu tỉ hai chiều được biểu diễn như sau: 

N
R

N M

  
 

  

=

 
= =

( )M ( ), , ,,
( , )

,j
( ) ( ), j,q ,

1 1

i p j q i jp q
i n m

i p i j
i j     (7) 

2.4. Các phương pháp làm mịn lưới hình học 

Ta có 3 phương pháp làm mịn lưới sau: 
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- Phương pháp làm mịn lưới h: được thực hiện thông qua kỹ thuật chèn knot mà vẫn giữ 

nguyên bậc của hàm cơ sở. Khi thực hiện theo phương pháp làm mịn h vector knot được biến đổi 

tương ứng.  

Ví dụ chèn thêm 1 nút vào  0,0,0,1,1,1=
 
ta được vecter knot mới  0,0,0,0.51,1,1= , khi đó 

các hàm cơ sở cũng thay đổi tương ứng: 

 
Hình 1. Hàm cơ sở được làm mịn sau khi chèn thêm knot 

 

- Phương pháp làm mịn lưới p: được thực hiện thông qua kỹ thuật tăng bậc của các hàm cơ 

sở dùng trong biểu diễn hình học, cứ mỗi quá trình tăng bậc thì bội của knot được tăng lên trong khi 

không thêm bất kỳ giá trị knot nào. 

 
Hình 2.  Hàm cơ sở được làm mịn sau tăng bậc 

 

- Phương pháp làm mịn lưới k: khác với phương pháp làm mịn h và và p, phương pháp làm 

mịn k là phương pháp mới so với phương pháp phần tử hữu hạn. Phương pháp làm mịn k tăng độ 

mịn của lưới bằng cách vừa tăng bậc của hàm cơ sở vừa chèn thêm nút để đảm bảo tính liên tục của 

hàm cơ sở không giảm. 

3. Giải bài toán phẳng của lý thuyết đàn hồi theo phương pháp phân tích đẳng hình học 

3.1. Dạng yếu và dạng mạnh [4] 

Dạng mạnh của bài toán phẳng được phát biểu như sau: cho g và các điều kiện biên 

“Drichlet” hay còn gọi là điều kiện biên chính hoặc điều kiện biên hình học: u = u  trên biên và 

điều kiện biên “Neumann” hay còn gọi là điều kiện biên tự nhiên hoặc điều kiện biên lực trên biên 

q = q  yêu cầu tìm u sao cho: 

     . 0 + =g       (8) 

D us=         (9) 

Dạng yếu được viết như sau: cho g và các điều kiện biên “Drichlet” hay còn gọi là điều kiện 

biên chính hoặc điều kiện biên hình học: u = u  trên biên và điều kiện biên “Neumann” hay còn gọi 
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là điều kiện biên tự nhiên hoặc điều kiện biên lực trên biên q = q  yêu cầu tìm u sao cho với mọi 

hàm thử (hàm trọng số) u: 

( ) T TTu D ud u qd u gds s t
    = +                   (10) 

 
Hình 3. Phương pháp làm mịn k 

3.2. Phương trình ma trận, ma trận độ cứng và vector lực cục bộ 

Phương trình ma trận trong phương pháp phân tích đẳng hình học và phương pháp phần tử 

hữu hạn cũng có dạng như nhau: 

Kd = F                 (11) 

Trong đó: 

K: ma trận độ cứng; 

d: vector chuyển vị; 

F: vector lực nút; 

Ma trận độ cứng và vector lực cục bộ như sau: 

( ( )) ( )

( ) ( )

e e Tk k B x DB x da bab e

e ef f N x gd N x qda a ae t

 = =   

 = =  +     

          (12,13) 

Trong đó: 

0

0

Na

x

NaBa
y

N Na a

y x

 
 

 
 

= 
 

  
 

  

                (14) 

Để đưa vào lập trình: 

e Tk B DBd
e

=                         (15) 
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             (16) 

e T Tef N gd N gd
e t

= +                         (17) 

Trong đó N là ma trận hàm dạng được định nghĩa cho bài toán hai chiều như sau: 

0... 0 0 01 2

0 0 0 0 ...1 2

N N Nnen
N

NN N nen

 
= 

 
              (18) 

nen: số lượng hàm dạng của mỗi phần tử. 

3.3. Áp dụng phương pháp đẳng hình học trong bài toán ống dày chịu áp lực phân bố đều 

(bài toán Lame) 

Xét ứng suất trong ống dày có đường kính ngoài b và đường kính trong a có mặt trong và 

mặt ngoài chịu áp lực phân bố đều phía trong và bên n goài là Pa và Pb. 

Giá trị ứng suất trong ống được tính toán theo giải tích như sau [1]: 

               (19) 

               (20) 

Ứng dụng tính toán cho đường ống dẫn chất lỏng thành dày chịu áp lực bên trong về bên 

ngoài thành ống cụ thể trong trường hợp đồng ống của dự án khí điện đạm Cà Mau như sau: 

Bán kính trong a = 21,11 cm; 

Bán kính ngoài b = 22,86 cm; 

Áp lực bên ngoài thành ống Pb = 50 T/m2 = 500 kN/m2 = 0.5 kN/cm2; 

Áp lực trong thành ống Pa = 14,76 MPa = 1,476 kN/cm2; 

Mô đun đàn hồi E = 20700 kN/cm2, hệ số nở hông là 0,3. 

Đường ống có chiều dài rất lớn so với kích thước của tiết diện nên có thể tính toán theo lý 

thuyết bài toán biến dạng phẳng của lý thuyết đàn hồi, do tính chất đối xứng ta chỉ cần tính toán cho 

¼ mô hình. Sử dụng IGA với số lượng phần tử theo 2 phương là 2x2. 

 

 
Hình 4. Mô hình hóa  

theo phương pháp IGA 

 
Hình 5.  Mô hình hóa bằng Sap2000 
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Để so sánh với phương pháp phần tử hữu hạn ta tiến hành tính toán cho ¼ mô hình bằng phần 

mềm Sap 2000 số lượng phần tử là 4x2 đồng thời chia lưới ảo 2x2. 

Kết quả tính toán tại bán kính trung bình so sánh với lý thuyết được cho ở bảng 1. 

Kết quả do Sap 2000 sai khác so với lý thuyết khá lớn do số lượng phần tử nhỏ, đây là hạn 

chế của phương pháp phần tử hữu hạn khi tính toán cho trường hợp kết cấu có hình dạng bậc cao. 

4. Kết luận 

Phương pháp phân tích đẳng hình học trong các bài toán phẳng của lý thuyết đàn hồi cho kết 

quả tương đối chính xác so với lý thuyết đàn hồi trong khi số lượng phần tử nhỏ hơn rất nhiều so 

với tính toán bằng phương pháp phần tử hữu hạn. So với phương pháp phần tử hữu hạn do việc sử 

dụng hàm cơ sở B - Spline và Nurb đặc biệt có hiệu quả khi tính toán cho các vật thể có hình dạng 

bậc cao. 
 

Bảng 1.  Kết quả đo chiều cao sóng 

Góc mở 
LTĐH IGA Sap2000 

xx yy xx yy xx yy 

0 -0.95 11.26 -0.95 11.26 0.14 18.85 

/8 0.83 9.47 0.84 9.48 1.91 14.55 

/4 5.15 5.15 5.16 5.15 8.31 8.31 

3/8 9.47 0.83 9.48 0.83 14.55 1.91 

/2 11.26 -0.95 11.26 -0.95 18.85 0.14 
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Giải pháp xây dựng đập ngầm trên sông Hậu ngăn mặn xâm nhập  

đồng bằng sông Cửu Long 
Solution with underwater sill construction in Hau river to prevent  

the salt intrusion into Cuu Long delta  
 

Phạm Văn Khôi, Đoàn Thị Hồng Ngọc 
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Tóm tắt 

Bài báo trình bày thực trạng xâm nhập mặn ngày càng nghiêm trọng diễn ra trên hệ thống 

sông ngòi đồng bằng sông Cửu Long, đưa ra các đề xuất chung và chọn giải pháp phù hợp với đặc 

điểm của sông ngòi khu vực. 

Từ khóa: Đập ngầm, xâm nhập mặn, sông Hậu, đồng bằng Sông Cửu Long. 

Abstract 

This paper presents the significant salt-intrusion circumstance in Cuu Long river delta, then 

proposes the general solutions and chooses the solution conformed with Its unique characteristic. 

Keywords: Underwater sill, salt intrusion, Hau river, Cuu Long delta.   
 

1. Đặt vấn đề 

Trong thời gian gần đây, diễn biến tình hình xâm nhập mặn tại các tỉnh Đồng bằng sông 

Cửu Long ngày càng trở nên đặc biệt nghiêm trọng. Trong quý 1 năm 2016, lượng nước của dòng 

sông Mê Công chảy về Đồng bằng sông Cửu Long giảm khoảng 30% so với trung bình nhiều năm. 

Do đó, mực nước đo được tại các con sông chính ở mức thấp và chịu ảnh hưởng mạnh của thủy 

triều. Xâm nhập mặn tại các vùng cửa sông Nam Bộ đến sớm hơn, sâu hơn và đạt kỷ lục trong 100 

năm qua. Qua số liệu thu thập [1] được thì độ mặn 4 g/l đã xâm nhập sâu vào con sông chính là 

sông Hậu đến 70 km, từ cửa sông Định An đến Thành phố Cần Thơ. 

 
Hình 1. Kịch bản xâm nhập mặn khi nước biển dâng 30 cm 

Theo [1], thống kê độ mặn đo được trên các trạm như sau: 
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Hình 2. Độ mặn tháng 2 so với cùng kỳ 2015 tại vùng hai sông Vàm Cỏ 

 
Hình 3. Độ mặn tháng 2 so với cùng kỳ 2015 tại vùng cửa sông Cửu Long 

 

Dự báo mặn tổng thể cho toàn vùng: 

 
Hình 4. Hiện trạng và dự báo xâm nhập mặn tháng 3/2016 
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Trước tình trạng trên, Đảng và Nhà nước đã và đang có những chỉ đạo sát sao nhằm khắc 

phục đến mức thấp nhất hậu quả do xâm nhập mặn, nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh lương thực 

quốc gia, an sinh xã hội. 

2. Đề xuất các nhóm giải pháp chung [1] 

Trên cơ sở hiện trạng và dự báo, có 2 nhóm giải pháp được đưa ra để khắc phục tình trạng 

trên: 

Nhóm giải pháp tạm thời: 

+ Các biện pháp quản lý ứng cứu: nạo vét kênh mương, xây dựng đập tạm, bơm lấy nước 

ngọt vào nội đồng,… 

+ Tăng cường công tác dự báo cảnh báo xâm nhập mặn và nguồn nước ngọt, đặc biệt là xây 

dựng mạng quan trắc phục vụ cho dự báo “cập nhật tức thời”. 

Nhóm giải pháp lâu dài: 

+ Công tác nghiên cứu: thay đổi nguồn nước, cơ cấu lịch mùa vụ và các giống cây trồng 

mới,… 

+ Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ven biển: xây dựng các công trình trữ nước ngọt; công 

trình đê, đập, cống,… ngăn mặn. Về lâu dài xây dựng hệ thống công trình kiểm soát lũ và ngăn mặn 

tại các cửa sông của toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long. 

3. Vị trí quan trọng của sông Hậu với đồng bằng sông Cửu Long 

Sông Hậu và sông Tiền là 2 nhánh sông chính của sông Mê Công tách ra trước khi vào lãnh 

thổ Việt Nam. So với sông Tiền thì sông Hậu có vai trò quan trọng hơn trong việc đóng góp lưu 

lượng nước phục vụ đời sống và phát triển kinh tế của đồng bằng Sông Cửu Long. 
 

 
  Hình 5. Vị trí tuyến luồng sông Hậu trong quy hoạch chi tiết cảng biển nhóm 6 

 

Tuy nhiên, sông Hậu vẫn mang đặc điểm đặc trưng của các con sông ở Việt Nam nói chung, 

đó là bị bồi lấp ở cửa sông đổ ra biển. Cao độ tự nhiên phía thượng lưu trung bình - 10 m (HĐ), 

nhưng ra đến cửa biển Định An chỉ còn khoảng (-5 ÷ -2) m (HĐ) và bị bồi lấp nhanh chóng sau khi 

nạo vét duy tu luồng. 
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Hình 6. Mặt cắt dọc đáy sông Hậu từ Cần Thơ đến cửa Định An 

4. Đề xuất xây dựng đập ngầm ngăn mặn trên sông Hậu 

Trên cơ sở nhóm giải pháp lâu dài và đặc điểm đặc trưng của con sông Hậu, tác giả đề xuất 

xây dựng công trình đập ngầm (underwater sill [2]). Đập ngầm được xây dựng vừa có tác dụng 

ngăn nước mặn xâm nhập vừa tạo điều kiện cho các phương tiện thủy có trọng tải lớn hành hải bình 

thường, đảm bảo phát triển kinh tế của toàn vùng. 

Các giải pháp công trình tối ưu được đưa ra hiện nay không những đáp ứng được công năng 

chính của nó mà còn đáp ứng được yêu cầu bảo vệ môi trường. Công trình phải không tác động lớn 

đến điều kiện tự nhiên khu vực xây dựng mà vẫn phát huy tác dụng ứng phó với biến đổi khí hậu và 

nước biển dâng.  

Ở những vùng cửa sông gần biển có hiện tượng hình thành “lưỡi nước mặn” (salt wedge). 

Nước mặn có khối lượng riêng (1.030 kg/m3) lớn hơn khối lượng riêng của nước ngọt (1.000 

kg/m3), kết hợp với lưu lượng dòng chảy ở vùng cửa sông sẽ hình thành hai lớp nước, lớp bên trên 

là nước ngọt nhẹ hơn còn lớp dưới đáy là nước mặn nặng hơn, hình thành hiện tượng gọi là “lưỡi 

nước mặn”. Lưỡi nước mặn thay đổi vị trí tùy thuộc vào lưu lượng dòng chảy do thủy triều ở vùng 

cửa sông chiếm ưu thế (lưỡi nước mặn bị đẩy vào sâu trong sông) hay lưu lượng dòng chảy mùa lũ 

chiếm ưu thế (lưỡi nước mặn bị đẩy ra gần cửa biển). 

 
Hình 7. Lưỡi nước mặn hình thành 

Dựa vào hiện tượng lưỡi nước mặn trên, tác giả đề xuất giải pháp công trình đập ngầm nằm 

chìm dưới đáy sông để ngăn dòng nước mặn dưới đáy tràn vào, thay vì giải pháp các công trình 

“cứng” chặn dòng chảy với quy mô lớn như âu thuyền, cống, đập,… Đập ngầm vừa cho phép tàu có 

trọng tải lớn hành hải trên sông Hậu có độ sâu tự nhiên lớn, vẫn duy trì chế độ thủy triều. Kết cấu 

đập ngầm không phức tạp, vật liệu đơn giản có thể tận dụng được tại địa phương, tiết kiệm chi phí 

xây dựng, thời gian thi công ngắn không ảnh hưởng đến giao thông thủy, đặc biệt là không gây tác 

động lớn đến môi trường sinh thái khu vực xây dựng.  
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Tuy nhiên, vấn đề cốt yếu là phải xác định được vị trí xây dựng đập ngầm (hay vị trí lưỡi 

nước mặn) để đập ngầm phát huy tối đa tác dụng. Điều này phụ thuộc vào hai yếu tố chính: thứ 

nhất là lưu lượng dòng chảy (dòng triều và dòng chảy lũ); thứ hai là đặc điểm của nước mặn xâm 

nhập. Tác giả cũng đề nghị sử dụng mô hình toán kết hợp với mô hình vật lý để đưa ra kết quả kiểm 

chứng.                  

                            

  

Hình 8. Mô tả đập ngầm ngăn mặn 

 

5. Kết luận 

Bài báo đã trình bày thực trạng xâm nhập mặn đạt mức kỷ lục trong năm 2016 của đồng 

bằng sông Cửu Long, đưa ra hai nhóm giải pháp tức thời và lâu dài để khắc phục tình trạng xâm 

nhập mặn đã và đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và phát triển kinh tế của người dân 

Miền Tây Nam Bộ. 

Trên cơ sở phân tích đặc điểm tình hình sông ngòi của khu vực, tác giả đã đề xuất giải pháp 

xây dựng một đập ngầm ngăn mặn trên sông Hậu, vừa có tác dụng ngăn mặn, đảm bảo giao thông 

thủy vừa không ảnh hưởng xấu đến môi trường sinh thái. 

Tuy nhiên, việc nghiên cứu cụ thể đề xuất trên cần hoàn thiện về mặt số liệu và tính toán 

dựa trên mô hình thực để có thể đưa ra kết quả tường minh. 
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Động lực học trong va chạm giữa tàu với tàu 
Dynamics of collision between vessel and vessel 

 

Trần Đức Phú 

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, 

phutd.ctt@vimaru.edu.vn 
 

Tóm tắt 

Trong thời gian qua, số vụ tai nạn do va chạm giữa các phương tiện nổi có chiều hướng 

ngày càng gia tăng. Những vụ va chạm này không chỉ gây ra những thiệt hại to lớn đến kinh tế, xã 

hội mà còn để lại những tác hại xấu cho môi trường. Chính vì thế, việc nghiên cứu bài toán va 

chạm tàu là cần thiết để trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp nhằm hạn chế các hậu quả có thể xảy 

ra do va chạm tàu. Bài báo này nghiên cứu động lực học trong va chạm giữa tàu với tàu. 

Từ khóa: Va chạm, tàu, phương tiện nổi, động lực học, an toàn hàng hải. 

Abstract 

Recently, number of ship collision has increased significantly. Such accidents not only have 

serious social and economic consequences but also cause serious damage to the environment. 

Hence, the study of ship collision has become essential and to help prevent ship collision. This 

paper outlines the external dynamics of ship-ship collision.   

Keywords: Ship, vessel, collision, maritime safety. 
 

1. Giới thiệu chung 

Mục đích của bài báo này là giới thiệu quy trình tính toán xung lực và năng lượng va chạm 

bị triệt tiêu do sự phá hủy của kết cấu tàu. Nghiên cứu tập trung vào chuyển động của tàu trên mặt 

phẳng mặt nước. Từ đó làm cơ sở cho các nghiên cứu tiếp theo liên quan đến tính toán thiết kế vỏ 

tàu cũng như đánh giá thiệt hại và xác định nguyên nhân đâm va của tàu trong các vụ va chạm. 

Trong nghiên cứu được thực hiện năm 1982 bởi Petersen [1], lực thủy động lực học tác 

động lên vỏ tàu trong quá trình va chạm được tính toán bởi lý thuyết băng. Các tàu trong nghiên 

cứu được đưa ra như một vật thể cứng có biến dạng được diễn ra ở các vị trí tiếp xúc. Tương tác 

của kết cấu tại khu vực tiếp xúc được mô phỏng như các lò xo phi tuyến. 

Nghiên cứu của Zhang [2] đưa ra những lý thuyết xác định các tính chất cơ học của va chạm 

tàu thủy. Dựa trên những kết quả nghiên cứu của Zhang, bài báo này giới thiệu phương pháp phân 

tích xác định năng lượng thất thoát và xung lực va chạm trong va chạm giữa tàu với tàu. Trước khi 

tính toán, tàu được giả định là có chuyển động dâng và lắc lư, và chuyển động trượt và bật ngược 

lại trên mặt nước trong quá trình va chạm. Năng lượng bị triệt tiêu do biến dạng của kết cấu được 

biểu diễn dưới dạng biểu thức dạng đóng. 

2. Va chạm giữa tàu và tàu 

2.1. Chuyển động của tàu đâm 

Các phương trình biểu diễn chuyển động của tàu đâm (A) dựa theo lực va thành phần F

theo trục   và F  theo trục  được xác định như sau: 

(1 ) sin cosa ax axM m v F F  + = - -
  (1) 

(1 ) cos sina ay ayM m v F F  + = - +
 (2) 

 

 

2R (1 ) sin ( )cos ...

... cos ( )sin

a a a a c c a

c c a

M j F y x x

F y x x





  

 

+ = - - - +

+ + -
 (3) 
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Hình 1. Mô hình va chạm tàu 

Trong đó 
aM  là khối lượng tàu đâm, gia tốc trong va chạm của tàu đâm theo phương X và Y và 

xung quanh trọng tâm được biểu diễn lần lượt là ( , ,ax ay av v  ). Bán kính của khối lượng quán tính của tàu 

xung quanh trọng tâm của tàu đâm là (
ax ,0), tọa độ điểm xảy ra va chạm là ( ,c cx y ), hệ số tăng khối 

lượng do chuyển động dâng và lắc lư lần lượt là 
axm  và aym . Hệ số mô men quanh trọng tâm là 

aj . 

2.2. Chuyển động của tàu bị đâm 

Chuyển động của tàu bị đâm được biểu diễn dưới dạng: 

1 1(1 ) sin( ) cos( )b b bM m v F F    + = - - - -
  (4) 

2 2(1 ) cos( ) sin( )b b bM m v F F    + = - - + -
 (5) 

 

 

2R (1 ) ( y )sin ( )cos ...

... ( y )cos ( )sin

b b b b c b c b

c b c b

M j F y x x

F y x x





  

 

+ = - - - - -

- - + -
  (6) 

bM  là khối lượng của tàu bị đâm. Bán kính của khối lượng quán tính của tàu xung quanh 

trọng tâm của tàu bị đâm là ( ,b bx y ). Hệ số tăng khối lượng do chuyển động dâng và lắc lư lần lượt 

là 
1bm , 

2bm . Hệ số mô men quanh trọng tâm là
bj . 

Tàu đâm va 

Gia tốc tại trọng tâm của tàu đâm va: 

sin cos cos sin
,

(1 ) (1 ) (1 ) (1 )
ax ay

a ax a ax a ay a ay

v F F v F F
M m M m M m M m

   

   
= - - = - +

+ + + +
 

2 2

sin ( )cos cos ( )sin

R (1 ) R (1 )

c c a c c a

a

a a a a a a

y x x y x x
F F

M j M j
 

   


- - + -
= - +

+ +
 

Gia tốc tại điểm C của tàu đâm va theo phương  : 

  

2

2 2

2

2

( )sin ( ) cos

sin ( )cos1 1 1
sin cos

1 1 1 R

sin ( )cos cos ( )sin1 1 1
sin cos

1 1 1 R

a ax a c ay a c a

c c a

a ax ay a a

c c a c c a

a ax ay a a

v y v x x

y x xF

M m m j

F y x x y x x

M m m j





    

 
 

   
 

 = - + + - 

  - -  
= - + + 

+ + +  

  - - + -
- - + 

+ + +  





 

Gia tốc tại điểm C của tàu đâm va theo phương  : 

Tàu B 

Tàu A 
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2

2

2 2

2

( )cos ( ) sin

sin ( )cos cos ( )sin1 1 1
sin cos

1 1 1 R

cos ( )sin1 1 1
cos sin

1 1 1 R

a ax a c ay a c a

c c a c c a

a ax ay a a

c c a

a ax ay a a

v y v x x

F y x x y x x

M m m j

F y x x

M m m j





    

   
 

 
 

 = - - + - 

   - - + - 
= - - +  

+ + +    

 + - 
- + + 

+ + + 

 

Tàu bị đâm va 

Gia tốc tại điểm C của tàu bị đâm va theo phương   và  : 
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Chuyển động tương đối của tàu đâm va và tàu bị đâm va 

 Gia tốc tương đối của tàu đâm va và tàu bị đâm va tại điểm va chạm C: 

,
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Trong đó: 
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Có thể viết như sau: 

,D F D F K F K F        = - - = - -
   

Trong đó: 

, , ,
a b a b a b a b

a b a b a b a b

D D D D K K K K
D D K K

M M M M M M M M

       

   = + = + = + = +  

Vận tốc tương đối trước và sau va chạm 

Tại thời điểm đầu của va chạm, t= 0, vận tốc tương đối của tàu đâm va và tàu bị đâm va tại 

điểm C the phương   và  có thể xác định như sau: 

1 2(0) (0) (0) sin cos sin( ) cos( )a b ax ay b bV V V V        = - = + + - - -
   

1 2(0) (0) (0) cos sin cos( ) sin( )a b ax ay b bV V V V        = - = - - - - -
  

Tại thời điểm kết thúc va chạm, t= T, giả định rằng các tàu sẽ xảy ra hiện tượng đàn hồi 

ngược trở lại theo phương  , khi đó: 

( ) ( ) ( ) (0)a bT T T e   = - = -   
Với e  ( 0 1e  ) là hệ số phục hồi. Với va chạm dẻo 0e =  còn với va chạm đàn hồi tuyệt đối 

1e = . Trong trường hợp hai tàu bị mắc vào nhau sau va chạm, vận tốc tương đối có thể biểu diễn 

như sau: 

( ) 0, ( ) 0T T = =  
2.3. Xác định xung lực va chạm 

Xung lực va chạm theo các phương   và  được xác định theo công thức: 

0 0

0 0

(0)(1 ) (0) (0) (0)(1 )
,

T TK e D D K e
I F dt I F dt

D K D K D K D K

   

   

       

   + - - +
= = = =

- -    (7) 

2.4. Năng lượng giải phóng  

Trong trường hợp sau va chạm, hai tàu bị gắn vào nhau, năng lượng giải phóng được biểu 

diễn dưới dạng: 
max max

2 2

0 0

1 1 1 1
(0) , (0)

12 2
E F d E F d

D D
K K

 

   

 
 

   




= = = =
+

+
    (8) 

Trường hợp sau va chạm, xảy ra hiện tượng trượt: 
max max

2 2 2 2

00 0

0

1 1 1 1
(0) (1 ), ( (0) ( ) )

12 2
E F d e E F d T

D D
K K

 

   

 
 

    




= = - = = -
+

+
    (9) 

3. So sánh với các nghiên cứu trước đây 

Kết quả ứng dụng phương pháp này được so sánh với các kết quả đã được công bố trước đó 

của Petersen (1982) [1] và Hanhirova (1995) [3]. Kết quả nghiên cứu của Petersen (1982) được tính 

toán bởi mô phỏng theo thời gian còn nghiên cứu của Hanhirova dựa theo phương pháp phân tích. 

Trong trường hợp này, ta sử dụng hai tàu giống nhau với các kích thước như bảng 1. Với cùng các 
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tham số đưa ra làm cơ sở để so sánh các phương pháp với nhau, kết quả các nghiên cứu được đưa ra 

trong bảng 2 với d là khoảng cách tới vị trí va chạm tới trọng tâm tàu. 

Bảng 1. Kích thước tàu tính toán 

Chiều dài 116,0 m 

Chiều rộng 19,0 m 

Mớn nước 6,9 m 

Lượng chiếm nước 10.340 t 

Bán kính của quán tính tàu 29,0 m 

 

Bảng 2. Kết quả so sánh 

Tham số ([V] = m/s) ( )E MJ  ( )E MJ  

Trườn

g hợp 
Va Vb 

 =

 
d 

Nghiê

n cứu 

này 

Peterse

n (1982) 

Hanhirov

a (1995) 

Nghiê

n cứu 

này 

Peterse

n (1982) 

Hanhirov

a (1995) 

1 
4.

5 
0 90 0 70.1 69.6 54.4 0 0 0 

2 
4.

5 
4.5 90 0 70.1 64.1 54.4 21.4 24.7 41.5 

3 
4.

5 
4.5 60 0 35.3 29.8 28.3 0.2 5.2 15.8 

4 
4.

5 
4.5 30 0 7.4 71.9 4 0 49.3 7.2 

5 
4.

5 
4.5 120 0 64.9 60.5 41.7 90.4 93.1 115 

6 
4.

5 
4.5 120 L/3 42.9 49.2 74.1 85.4 90.7 102 

7 
4.

5 
4.5 120 L/6 60 64.9 60.6 92.3 91.6 110 

8 
4.

5 
4.5 120 -L/3 30.8 26.3 74.1 68 86.7 102 

13 
4.

5 
0 120 0 50.1 54 40.9 15 9.8 14 

14 
4.

5 

2.2

5 
120 0 57.5 60.3 42.8 45.1 40.7 51.5 

15 4.

5 

9.5 120 0 81.4 50.7 28.6 245.3 258 347 

4. Ví dụ tính toán 

Giả sử có hai tàu giống nhau có kích thước như bảng 3 đang di chuyển với cùng vận tốc V = 

4,5 m/s va chạm với nhau với các góc và tại các vị trí khác nhau. Vị trí va chạm dọc theo thân tàu bị 

đâm và năng lượng bị thất thoát được thể hiện trong bảng 4. Giả thiết rằng hệ số ma sát 0,6 =o . 

Bảng 3. Kích thước tàu 

Chiều dài 82,5 m 

Chiều rộng 18,8 m 

Mớn nước 7,6 m 

Lượng chiếm nước 4000 t 
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Hình 2. Vị trí va chạm 

Bảng 4. Năng lượng tổn thất sau va chạm của 2 tàu 

Vị trí 

va 

chạm 

Xc (m) Yc (m) 
Góc  

   

Tổng năng lượng thất thoát (MJ) 

30 = o
 60 = o

 90 = o
 120 = o

 150 = o
 

1 40,00 0,00 90 0,98 5,35 15,87 37,82 67,07 

2 38,50 2,60 45 1,55 6,88 18,10 39,03 69,45 

3 36,60 4,10 37,5 1,63 7,26 19,21 41,16 69,77 

4 34,60 5,60 32,5 1,71 7,67 20,40 43,43 66,92 

5 30,80 7,50 21,7 1,86 8,42 22,51 47,06 50,47 

6 27,00 9,00 14,4 2,01 9,20 24,74 50,17 38,82 

7 23,10 9,40 7,3 2,16 9,98 26,89 48,92 26,82 

8 19,30 9,40 0 2,30 10,78 29,09 42,36 16,02 

9 15,40 9,40 0 2,44 11,61 31,29 46,88 17,14 

10 11,60 9,40 0 2,56 12,39 33,26 50,58 18,02 

11 7,70 9,40 0 2,67 13,07 34,80 53,09 18,64 

12 3,90 9,40 0 2,74 13,53 35,54 53,85 18,88 

13 0,00 9,40 0 2,76 13,70 35,26 52,79 18,74 

14 -3,90 9,40 0 2,64 13,51 33,92 50,10 18,21 

15 -7,70 9,40 0 2,57 12,98 31,79 46,36 17,39 

16 -11,60 9,40 0 2,56 12,17 29,10 41,91 16,32 

17 -15,40 9,40 0 2,43 11,22 26,34 37,41 15,14 

18 -19,30 9,40 0 2,28 10,18 23,62 32,97 13,88 

19 -23,10 9,40 0 2,12 9,19 21,26 29,00 12,66 

20 -27,00 9,40 0 1,95 8,24 19,14 25,38 11,46 

21 -30,80 9,40 0 1,80 7,43 17,38 22,30 10,38 

22 -34,60 9,40 0 1,65 6,72 15,73 19,63 9,38 

23 -38,50 9,40 0 1,51 6,09 14,18 17,28 8,46 

24 -40,00 9,40 0 1,45 5,88 13,62 16,48 8,14 

 

Từ hình vẽ ta thấy năng lượng tổn thất gây ra bởi va chạm giữa 2 tàu khi góc 120o = là lớn 

nhất trong hầu hết trường hợp, tiếp theo đó là trường hợp 90o = . Từ việc xác định năng lượng 
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tổn thất này có thể thấy được đây là hai trường hợp gây ra thiệt hại lớn nhất đối với các tàu liên 

quan. 

5. Kết luận 

Trong bài báo này, phương pháp phân tích tính toán động lực học trong va chạm giữa tàu và 

tàu đã được đưa ra. Kết quả nghiên cứu cũng được so sánh với các nghiên cứu đã được công bố 

trước đó và cho thấy những kết quả tính toán theo phương pháp này cho kết quả tốt. 

 
Hình 3. Tổn thất năng lượng do va chạm giữa 2 tàu 
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Nghiên cứu dao động của dầm chủ cầu treo nhịp lớn 

bằng phần mềm ANSYS 
Study on the vibration of long - span suspension bridges 

by using ANSYS software 
 

Trần Ngọc An 

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, 
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Tóm tắt 

Bài báo trình bày việc nghiên cứu dao động của dầm chủ cầu treo nhịp lớn bằng phần mềm 

ANSYS. Phần cuối bài báo, mô hình cầu Dakrong được tính toán mô phỏng số. 

Từ khóa: Dao động, cầu treo nhịp lớn, phần mềm ANSYS, cầu Dakrong. 

Abstract 

This paper presents the study on the vibration of long-span bridges by using ANSYS 

software. In addition to this, the Dakrong bridge is analysed and calculated. 

Keywords: Vibration, long-span suspension bridges, ANSYS software, Dakrong bridge. 
 

1. Đặt vấn đề 

Phần mềm ANSYS là một chương trình phần tử hữu hạn lớn với nhiều module khác nhau, 

cho phép giải quyết các bài toán phi tuyến và tuyến tính trong các lĩnh vực: cơ học vật rắn, thủy khí 

động lực học, cơ sinh học, điện, nhiệt, từ trường, truyền âm,… 

Với khả năng tính toán mạnh trên nhiều lĩnh vực, tại Việt Nam, phần mềm ANSYS đã nhận 

được sự quan tâm rất lớn của các trường đại học. Ví dụ, tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 

trung tâm phát triển và ứng dụng phần mềm công nghiệp (DASI Center) đã tổ chức các lớp đào tạo 

phần mềm ANSYS và hướng dẫn nghiên cứu khoa học cho sinh viên, chủ yếu của hai ngành Cơ 

điện tử và Kỹ thuật hàng không; tại trường Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh, ANSYS được sử 

dụng trong việc hỗ trợ cho nghiên cứu khoa học, giảng dạy các lớp chuyên ngành sau đại học và bổ 

túc cho các kỹ sư Cơ kỹ thuật, Cơ khí, Xây dựng, Dầu khí, Kỹ thuật giao thông,… Một loạt các 

sách hướng dẫn về phần mềm ANSYS đã được các tác giả trong nước trình bày nhằm phục vụ cho 

mục đích nghiên cứu về phần mềm này như các tài liệu [1, 2, 3, 4]. 

Đối với riêng lĩnh vực cầu, nếu nắm vững được phần mềm này (tất nhiên đi kèm với việc 

phải mua bản quyền phần mềm của hãng ANSYS), việc tính toán, mô phỏng ứng xử của kết cấu 

cầu (không chỉ trong lĩnh vực dao động) trên phần mềm sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí so với 

việc phải làm thí nghiệm trên mô hình thu nhỏ. ANSYS là một phần mềm uy tín, thường được dùng 

để phân tích tính toán thiết kế cầu, song song với một số phần mềm khác như: RM, ABAQUS; ví 

dụ, cầu Trần Thị Lý của Việt Nam được mô phỏng dao động bằng phần mềm này. 

Nhằm bước đầu tìm hiểu, nghiên cứu về phần mềm ANSYS, trong nội dung đề tài này, tác 

giả trình bày việc sử dụng phần mềm ANSYS để tính toán, mô phỏng dao động cầu treo nhịp lớn. 

Các nghiên cứu trong bài báo đóng góp một phần nhỏ vào việc nghiên cứu và giảng dạy ANSYS tại 

Bộ môn Kỹ thuật xây dựng Cầu đường nói riêng và Khoa Công trình - trường Đại học Hàng Hải 

Việt Nam nói chung.  

2. Một số vấn đề về tính toán dao động của dầm chủ cầu treo nhịp lớn 

2.1. Dao động tự do 

Đối với dầm chủ cầu treo (dây văng, dây võng) các dạng dao động tự do sau đây thường 

được tính toán mô phỏng số: 

- Dao động uốn theo phương đứng; 

- Dao động uốn theo phương ngang; 
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- Dao động dọc trục của dầm chủ cầu (theo phương xe chạy); 

- Dao động xoắn của dầm chủ cầu. 

Dao động uốn theo phương ngang cầu thường là nhỏ (độ cứng chống uốn theo phương 

ngang của dầm chủ cầu thường rất lớn) nên có thể bỏ qua trong tính toán dao động cầu. Trong 4 

loại dao động này, thông thường, dao động uốn theo phương đứng và dao động xoắn của dầm chủ 

cầu được các kỹ sư cầu đường quan tâm nhất. Việc tính toán trước tần số dao động uốn theo 

phương đứng và tần số dao động xoắn sẽ giúp cho người kỹ sư thiết kế có thể đưa ra các biện pháp 

thay đổi về mặt kết cấu để tránh trường hợp hai tần số này quá gần nhau, dẫn đến có thể gây ra hiện 

tượng cộng hưởng uốn-xoắn kết hợp. 

2.2. Dao động cưỡng bức dưới tác dụng của tải trọng di động 

Khi tính toán dao động dầm chủ cầu treo nhịp lớn, thông thường người ta sẽ sử dụng mô 

hình phẳng và chỉ tính đến dao động uốn theo phương đứng. 

Xe được có thể được mô hình hóa dưới hai dạng [5]: 

- Dạng chất điểm mang khối lượng chuyển động êm đềm; 

- Dạng chất điểm đặt trên các phần tử đàn hồi và cản chuyển động trên dầm, ngoài ra xe còn 

chịu tác dụng của lực Gsin(Ωt+γ) do phần khối lượng không cân bằng của động cơ gây ra. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Hình 1. Mô hình xe chuyển động trên cầu [5] 

Một số các bộ thông số của mô hình tải trọng di động được sử dụng trong tính toán dao 

động cầu [5]: 

- Bộ thông số 1: m = 6515 kg, k = 716781.38 N/m, c = 2871.74 Ns/m, G = 1000 N, Ω = 100 

rad/s, γ = 0 rad; 

- Bộ thông số 2: m = 14400 kg, k = 2430000 N/m, c = 28000 Ns/m, G = 0 N, Ω = 0 rad/s, γ 

= 0 rad; 

+ Bộ thông số 3: m = 17600 kg, k = 3500000 N/m, c = 42000 Ns/m, G = 1000 N, Ω = 100 

rad/s, γ = 0 rad. 

2.3. Dao động của dầm chủ cầu treo dưới tác dụng của các lực khí động 

Tùy thuộc vào vùng vận tốc gió, mà đối với mỗi một cầu cụ thể sẽ có các dạng dao động 

trội như trên hình 2. 

Với vận tốc gió nhỏ, dao động trội sẽ là dao động do xoáy khí (vortex shedding). Với vận 

tốc gió trung bình, dao động trội sẽ là dao động do luồng gió rối (buffeting). Với vận tốc gió lớn, 

dao động trội sẽ là dao động uốn xoắn tự kích khí động học (flutter) [6, 7]. 

3. Cầu Dakrong [8] 

Cầu Dakrong trên Quốc lộ 14 thuộc tỉnh Quảng Trị được Bộ Giao thông Vận tải chính thức 

phê duyệt đầu tư bằng quyết định số 895/QĐ-GTVT. 
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Hình 2. Các dạng dao động tương ứng các vùng vận tốc gió 

 

3.1. Các chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản của cầu 

Cầu dây văng dài 173.9 m gồm 4 nhịp: 22.5 m + 42.0 m + 86.9 m + 22.5 m. Mặt cầu rộng 9 

m bao gồm: 

- 2 làn xe rộng 2×3 m; 

- 2 làn người đi bộ rộng 2×1 m; 

- 2×0.5 m gờ lan can. 

Dầm chủ là dầm hàn, kết cấu dầm thép liên hợp với bản BTCT mặt cắt ngang là hai dầm I, chiều 

cao dầm 1024 m; bản bê tông mặt cầu dày 20 cm; lớp phủ mặt cầu dày bình quân 7 cm; cách 3 m 

dùng một dầm ngang I600, riêng tại vị trí neo cáp dây văng dùng I910. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. Bố trí chung cầu Dakrong 

 

3.2. Tải trọng thiết kế 

a. Tĩnh tải: 

- Trọng lượng riêng bê tông lấy bằng 25 kN/m3; 

- Trọng lượng riêng thép lấy bằng 78.5 kN/m3; 

- Trọng lượng riêng lớp phủ lấy bằng 23 kN/m3. 

b. Hoạt tải: 

- Đoàn xe H18 (mỗi xe nặng 18 tấn đặt cách nhau 10 m) trong đó có một xe nặng 30 tấn; 

- Kiểm toán một xe X60; 

- Tải trọng người đi bộ lấy 300 kg/m2. 

3.3. Vật liệu 

a. Bê tông: 
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Bảng 1. Bê tông 

Cấu kiện Cường độ chịu nén (Mpa) Modul đàn hồi (Mpa) 

Dầm và tháp chính 35 31799 

Trụ chính cọc khoan nhồi 30 29440 

Các kết cấu phần dưới khác 24 26332 

b. Các thanh cốt thép thường 

- Cốt thép chịu lực của cột tháp: 

+ Giới hạn chảy: fsy = 400 Mpa; 

+ Modul đàn hồi: Es = 3,1×103 Mpa. 

- Các loại thép khác: 

+ Giới hạn chảy: fsy = 300 Mpa; 

+ Modul đàn hồi: Es = 2,04×105 Mpa. 

c. Cáp dây văng và thép dự ứng lực 

Bảng 2. Các đặc trưng 

Loại 
Giới hạn bền 

(Mpa) 
Giới hạn chảy (Mpa) Modul đàn hồi (Mpa) 

Tao cáp ø 15.2 1900 1600 2,0×105 

 

Ứng suất làm việc trong cáp khống chế ở trị số 0.4. 

d. Dầm thép: 

Dùng loại thép hàn có giới hạn chảy fsy = 360 MPa. 

3.4. Số liệu về tháp cầu 

- Khối lượng riêng: μ = 14250 kg/m; 

- Độ cứng chống uốn: EJ = 1720.01*108 Nm2. 

3.5. Số liệu về dây văng 

 

Bảng 3. Số liệu về dây văng 

Số hiệu Modul đàn hồi Diện tích 

1 2×1011 N/m2 0.00378 m2 

2 2×1011 N/m2 0.00266 m2 

3 2×1011 N/m2 0.00266 m2 

4 2×1011 N/m2 0.00168 m2 

5 2×1011 N/m2 0.00168 m2 

6 2×1011 N/m2 0.00168 m2 

7 2×1011 N/m2 0.00168 m2 

8 2×1011 N/m2 0.00168 m2 

9 2×1011 N/m2 0.00168 m2 

10 2×1011 N/m2 0.00168 m2 

11 2×1011 N/m2 0.00266 m2 

12 2×1011 N/m2 0.00266 m2 

13 2×1011 N/m2 0.00266 m2 

14 2×1011 N/m2 0.00266 m2 

15 2×1011 N/m2 0.00266 m2 
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3.6. Dạng mặt cắt một số kết cấu chính 

 

 

 

 

 

 

Hình 4. Mặt cắt ngang dầm cầu tại vị trí không có dầm dọc phụ 

 

 

 

 

 

 

Hình 5. Mặt cắt ngang dầm cầu tại vị trí có dầm dọc phụ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 6. Mặt cắt ngang tháp cầu 

4. Một số kết quả mô phỏng số dao động cầu Dakrong bằng phần mềm ANSYS 

Kết quả mô phỏng số dao động cầu Dakrong bằng phần mềm ANSYS được thể hiện ở các 

hình 7, 8 và 9. 

Một số nhận xét: 

- Hai tần số dao động uốn và xoắn thấp nhất (các tần số cơ bản) lần lượt là 0.45204 Hz và 

0.64958 Hz. Nhìn chung, 2 tần số này là tương đối gần nhau với tỷ số tần số xoắn/tần số uốn là 

1.437. Thông thường, theo kinh nghiệm, tỷ số này nên lớn hơn 1.5; 

- Dưới tác dụng của tải trọng di động với trị số 144 kN, vận tốc là di chuyển 60 km/h, 

chuyển vị uốn theo phương ngang lớn nhất tại vị trí đỉnh tháp là 2.373 mm, chuyển vị uốn theo 

phương đứng lớn nhất của dầm chủ là 0.32667 mm; 

- Dưới tác dụng của các xoáy khí tại vận tốc gió U = 40 m/s, chuyển vị uốn theo phương 

ngang lớn nhất tại vị trí đỉnh tháp là 2.007 mm, chuyển vị uốn theo phương đứng lớn nhất của dầm 

chủ là 17.438 mm. 

5. Kết luận 

Trong nội dung đề tài đã trình bày về việc sử dụng phần mềm ANSYS đề tính toán dao 

động của một mô hình cầu treo cụ thể, đó là cầu Dakrong ở Quảng Trị. Các vấn đề dao động đã 

nghiên cứu gồm: 
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- Dao động tự do của dầm chủ cầu (dao động uốn và dao động xoắn); 

- Dao động uốn cưỡng bức của dầm chủ cầu dưới tác dụng của tải trọng di động; 

- Dao động của dầm chủ cầu dưới tác dụng của các lực nâng do xoáy khí. 

 

Hình 7. Các mode dao động uốn và dao động xoắn tương ứng các tần số thấp nhất 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 8 .Mô phỏng dao động uốn cưỡng bức của cầu Dakrong 

dưới tác dụng của tải trọng di động với trị số 144 kN, vận tốc di chuyển 60 km/h 
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Hình 9. Mô phỏng dao động dầm chủ cầu Dakrong 

dưới tác dụng của các xoáy khí tại vận tốc gió U = 40 m/s 

Các vấn đề cần nghiên cứu tiếp theo bao gồm: 

- Tính toán, mô phỏng dao động uốn xoắn cưỡng bức của dầm chủ cầu dưới tác dụng của 

đoàn tải trọng di động; 

- Tính toán, mô phỏng dao động uốn xoắn của dầm chủ cầu dưới tác dụng của các lực khí 

động (các lực tự kích, lực do rối của dòng khí). 
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Đánh giá độ bền và khả năng chống ăn mòn của một số hệ màng sơn  

tàu thủy trong bảo vệ kết cấu thép xây dựng 
Assessment of durability and evaluation of the resistance to corrosion of some paint systems for 

ship building for protection of steel structure 
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Tóm tắt 

Trong xây dựng các công trình ở khu vực cửa sông ven biển, bờ biển và hải đảo, vấn đề cần 

được quan tâm hàng đầu là bảo vệ các kết cấu được chế tạo bằng thép khỏi bị ăn mòn bởi nước 

biển hoặc hơi nước biển. Một trong những giải pháp truyền thống là sử dụng sơn chống rỉ, loại sử 

dụng phổ biến cho các kết cấu tàu thủy.  

Bài báo này giới thiệu khái quát kết quả của đề tài nghiên cứu việc sử dụng các hệ sơn tàu 

thủy cho các kết cấu thép xây dựng làm việc trong môi trường ăn mòn: xác định được độ bền uốn, 

độ bám dính, độ cứng, độ bền va đập và khả năng chống ăn mòn trong nước mặn theo phương 

pháp phun mù muối của 4 hệ màng sơn tàu thủy: RP1, Intergard 403, Interbond 201 và Interprime 

198 trên tấm thép nền SS400. Độ bền uốn, độ bám dính, độ bền va đập và độ cứng của cả 4 hệ cơ 

bản như nhau. Kết quả thí nghiệm phun mù dung dịch NaCl 5% cho thấy hệ Intergard 403 có khả 

năng chống ăn mòn tốt nhất. 

Từ khóa: Ăn mòn thép, sơn chống rỉ, chống ăn mòn, phương pháp phun mù muối. 

Abstract  

For construction works in coastal estuaries, coasts and islands, the problem should be of 

primary concern is the protection of the structure which is made of steel from corrosion by sea 

water or sea water vapor. One of traditional solutions is to use primers, the type commonly used 

for ship structures. 

In this paper, an overview of the results of research projects using paint systems for ship 

building steel structure work in corrosive environments was presented: determine flexural strength, 

adhesion, hardness, impact resistance and resistance to corrosion in seawater salt spray method of 

film coating systems for ships 4: RP1, Intergard 403, 201 and Interprime 198 Interbond on SS400 

steel plate background. Flexural strength, adhesion, impact resistance and stiffness of the 4 systems 

were the same. Experimental results of salt spray fog of 5% NaCl solution were pointed out an 

Intergard 403 system was capable of the best corrosion resistance. 

Keywords: Steel corrosion, primer, anti-corrosion, salt spray fog method. 
 

1. Giới thiệu 

Trong xây dựng các công trình ở khu vực cửa sông ven biển, bờ biển và hải đảo, vấn đề cần 

được quan tâm hàng đầu là bảo vệ các kết cấu được chế tạo bằng thép khỏi bị ăn mòn bởi nước biển 

hoặc hơi nước biển. Một trong những giải pháp truyền thống là sử dụng sơn chống rỉ - loại sử dụng 

phổ biến cho các kết cấu tàu thủy. 

Hiện nay, trên thị trường Việt Nam, các hệ sơn chống rỉ tàu thủy rất đa dạng. Các hệ sơn 

này được các nhà sản xuất quảng cáo rầm rộ, tiếp thị đại trà đến tận các công trường xây dựng, các 

nhà máy đóng tàu. Tuy nhiên việc lựa chọn dòng sơn phù hợp với mỗi loại kết cấu thép khác nhau 

cũng rất khó khăn đòi hỏi sự hiểu biết nhất định về từng hệ sơn cũng như tính chất của nó. Cho nên 

việc lựa chọn một hệ sơn phù hợp cả về kinh tế và kỹ thuật thực tế là một việc làm không đơn giản. 

Do đó, cần có một nghiên cứu cụ thể để so sánh về độ bền và khả năng chống ăn mòn của 

một số hệ sơn chống rỉ thông dụng cho các kết cấu thép xây dựng. Tác giả nghiên cứu việc sử dụng 
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các hệ sơn tàu thủy cho các kết cấu thép xây dựng làm việc trong môi trường ăn mòn, khuyến nghị 

sử dụng hệ sơn phù hợp nhất về kinh tế-kỹ thuật là công tác cần thiết. 

2. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu 

2.1. Vật liệu 

2.1.1. Thép nền 

Các tấm nền được chế tạo bằng thép SS400 (JISG 3101 (1987) - độ bền kéo 400 Mpa) có 

kích thước (76 x 127 x 1) mm. Đây là thép các bon thông thường theo tiêu chuẩn Nhật Bản,  

Thành phần hóa học của thép SS400 được nêu trong bảng sau: 

 

Bảng 1. Thành phần hóa học của thép SS400 tính theo % [10] 

Mác thép C Si Mn Ni Cr P S 

SS400 0,11~0,18 0,12~0,17 0,40~0,57 0,03 0,02 0,02 0,03 

 

Tính chất cơ lý của thép SS400 được nêu trong bảng sau: 

 

Bảng 2. Tính chất cơ lý của thép SS400 [10] 

Mác thép Độ bền kéo đứt (N/mm2) Giới hạn chảy (N/mm2) Độ dãn dài tương đối (%) 

SS400 310 210 32 

 

2.1.2. Các hệ sơn 

- Hệ I- Chống rỉ RP1: là hệ sơn gốc caosu-clo hóa, sử dụng phổ biến làm lớp lót chống rỉ 

cho đáy tàu, mạn ướt và mạn khô tàu biển. 

- Hệ II-Chống rỉ Intergard 403: là hệ sơn epoxy hai thành phần màu nhạt, không nhựa. Phù 

hợp với bồn chứa nước dằn (nước mặn) theo MSC215.82 của IMO. 

- Hệ III-Chống rỉ Interbond 201: là hệ sơn epoxy hai thành phần, làm sơn lót/phủ chống rỉ 

cho boong, thiết bị trên boong tàu, hầm hàng. 

- Hệ IV-Chống rỉ Interprime 198: là hệ sơn gốc Alkyd, khô nhanh, thích hợp với mọi loại bề 

mặt, phạm vi ứng dụng rộng. Thường dùng để sơn mạn khô tàu thủy. 

2.2. Phương pháp thí nghiệm 

2.2.1. Chế tạo mẫu thử 

Tấm thép nền SS400 dày 1 mm được đánh rỉ bằng phun cát, rửa sạch bằng nước máy, thổi 

khô bằng khí nén sau đó cắt thành các tấm có kích thước (76x127) mm. Các tấm được khoan 1 lỗ 

treo đường kính 6 mm. 

Các hệ sơn được phun trên các tấm mẫu 2 lượt. Quá trình phun sơn theo đúng các yêu cầu 

kỹ thuật của nhà sản xuất sơn ghi trên vỏ thùng. Mỗi lớp phủ phải đảm bảo đồng đều về chiều dày, 

bề mặt ngoài, không bị co, căng, lõm, rỗ, nhăn, bề mặt bóng không đều, phun quá khô hay bị bong 

tróc,… Chiều dày màng sơn khô, xác định bằng máy đo độ dày đĩa kép PTM 201 theo tiêu chuẩn 

ISO 2808 [1]. 

Tấm mẫu thí nghiệm đã sơn được bảo dưỡng 3 tuần trong điều kiện phòng tiêu chuẩn: nhiệt 

độ (23 ± 2) oC, độ ẩm tương đối (50 ± 5) % phù hợp với tiêu chuẩn ISO 554 [2]. Các viền cạnh và 

phía sau tấm mẫu thí nghiệm được sơn dặm và bảo vệ chống sứt, trầy. 
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Hình 1. Tấm mẫu hệ I 

 
Hình 2. Tấm mẫu hệ II 

 
Hình 3. Tấm mẫu hệ III 

 
Hình 4. Tấm mẫu hệ IV 

2.2.2. Phương pháp thí nghiệm 

a. Thí nghiệm tính chất cơ học của màng sơn theo các tiêu chuẩn sau: 

- Thí nghiệm độ cứng màng sơn theo ISO 15184:2012 Paints and varnishes - Determination 

of film hardness by pencil test [3]; 

- Thí nghiệm độ bền uốn của màng sơn theo TCVN 2099:2007 [4]; 

- Thí nghiệm độ bám dính của màng sơn theo TCVN 2097:1993 [5]; 

- Thí nghiệm độ bền va đập của màng sơn theo TCVN 2100:2007 [6]. 

b. Thí nghiệm khả năng chống ăn mòn của màng sơn theo tiêu chuẩn sau: 

Thí nghiệm khả năng chống ăn mòn của lớp sơn bảo vệ bằng phương pháp thử mù muối 

theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8792:2011 Sơn và lớp phủ bảo vệ kim loại - Phương pháp thử mù 

muối (Paint and coating for metal protection - Method of test - Salt spray (fog)) [7]; 

Toàn bộ quá trình thí nghiệm đều đảm bảo tuân thủ TCVN 8789:2011 Sơn bảo vệ kết cấu 

thép - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử [8]. 

3. Kết quả và thảo luận 

3.1. Thí nghiệm tính chất cơ học của màng sơn 

3.1.1. Độ cứng của màng sơn 

Kết quả đo độ cứng của màng sơn thể hiện trên bảng 3. 

Bảng 3. Kết quả đo độ cứng của màng sơn 

Tên hệ mẫu Đơn vị tính Mức chỉ tiêu 

I Bút chì 2H 

II Bút chì 2H 

III Bút chì 2H 

IV Bút chì 2H 

 Nhận xét: các hệ sơn chống rỉ đã sử dụng đều có độ cứng tốt và tương đương nhau. 

3.1.2. Độ bền va đập của màng sơn 

Kết quả đo độ bền va đập của màng sơn thể hiện trên bảng 4. 
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Bảng 4. Kết quả đo độ bền va đập của màng sơn 

Tên hệ mẫu Đơn vị tính Mức chỉ tiêu 

I Kg.cm 45 

II Kg.cm 50 

III Kg.cm 50 

IV Kg.cm 48 

Nhận xét: các hệ sơn chống rỉ đã sử dụng đều có độ bền va đập tốt và gần tương đương 

nhau. Hệ sơn epoxy nhỉnh hơn về độ bền va đập. 

3.1.3. Độ bám dính của màng sơn 

Kết quả đo độ bám dính của màng sơn thể hiện trên bảng 5. 

Bảng 5. Kết quả đo độ bám dính của màng sơn 

Tên hệ mẫu Đơn vị tính Mức chỉ tiêu 

I Điểm 1 

II Điểm 1 

III Điểm 1 

IV Điểm 1 

Nhận xét: các hệ sơn chống rỉ đã sử dụng đều có độ bám dính rất tốt với thép nền SS400. 

3.1.4. Độ bền uốn của màng sơn 

Kết quả đo độ bền uốn của màng sơn thể hiện trên bảng 6. 

Bảng 6. Kết quả đo độ bền uốn của màng sơn 

Tên hệ mẫu Đơn vị tính Mức chỉ tiêu 

I mm 5 

II mm 5 

III mm 5 

IV mm 5 

Nhận xét: các hệ sơn chống rỉ đã sử dụng đều có độ bền uốn khá tốt khi sơn trên với thép 

nền SS400. 

3.2. Thí nghiệm khả năng chống ăn mòn của màng sơn theo phương pháp mù muối 

 
Hình 5. Hệ I sau 228 giờ thử nghiệm 

 
Hình 6. Hệ II sau 228 giờ thử nghiệm 

 

Hình 7. Hệ III sau 228 giờ thử nghiệm 
 

Hình 8. Hệ IV sau 228 giờ thử nghiệm 

Kết quả thử nghiệm phun mù muối trong buồng thử YSST-270 của hãng Dongguan 

Yuanyao Electronics Technology Co., Ltd, Trung Quốc được mô tả bằng các ảnh chụp chi tiết vết 

cắt X. Do hạn chế về thời gian và thiết bị ở cơ sở sản xuất ngoài trường nên quá trình thử nghiệm 

được thực hiện theo số giờ. 
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Nhận xét: Sau 228 giờ thử nghiệm khả năng chống ăn mòn trong buồng phun mù muối ở 

35oC; dung dịch muối NaCl 5% và pH = 6.2, hơi muối đã xâm nhập vào toàn bộ vết cắt của cả hệ I, 

II, III và IV; hiện tượng ăn mòn đã xuất hiện ở vết cắt các tấm mẫu này. Tuy nhiên, hệ II vẫn chưa 

bị ảnh hưởng mạnh bởi hiện tượng ăn mòn. Nốt ăn mòn xuất hiện tại lỗ treo do bong sơn tại vị trí lỗ 

có dây treo có tăng rộng hơn. Hiện tượng phồng rộp màng sơn đã xuất hiện tại hệ III và IV và nhiều 

điểm trên vết cắt hệ I.  

Như vậy, căn cứ vào kết quả thí nghiệm chống ăn mòn của các hệ, có thể xếp khả năng 

chống ăn mòn các hệ sơn theo thứ tự sau: Hệ II > Hệ I > Hệ IV > Hệ III. 

Kết quả nghiên cứu của này có điểm khác biệt so với kết quả nghiên cứu của TS. Nguyễn 

Nam Thắng và cộng sự [9]. 

 Kết quả nghiên cứu này cho thấy hiệu quả chống ăn mòn của hệ sơn epoxy intergard là 

tương đồng với kết quả nêu trong [9] tuy nhiên hệ sơn interbond lại yếu hơn hệ caosu-clo hóa và hệ 

alkyd. 

4. Kết luận 

Trong khuôn khổ bài báo nhóm nghiên cứu đã trình bày kết quả: xác định được độ bền uốn, 

độ bám dính, độ cứng, độ bền va đập và khả năng chống ăn mòn trong nước mặn theo phương pháp 

phun mù muối của 4 hệ màng sơn tàu thủy: RP1, Intergard 403, Interbond 201 và Interprime 198 

trên tấm thép nền SS400. Độ bền uốn, độ bám dính, độ bền va đập và độ cứng của cả 4 hệ cơ bản 

như nhau. Kết quả thí nghiệm phun mù dung dịch NaCl 5% cho thấy hệ Intergard 403 có khả năng 

chống ăn mòn tốt nhất. 

 Từ kết quả nghiên cứu này, các doanh nghiệp xây dựng có thể tự tiến hành các phân tích 

kinh tế bổ sung để hoàn chỉnh các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật cho việc đánh giá hiệu quả sử dụng 4 

hệ sơn chống rỉ này, phục vụ cho việc xây dựng các kết cấu thép ở khu vực có tính xâm thực mạnh. 

 Kết quả nghiên cứu được trình bày trong bài báo sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho CB, 

GV và sinh viên khi học tập các môn học: Hóa kỹ thuật, Môi trường và Bảo vệ môi trường, Kết cấu 

thép, Công trình biển cố định và môn Thiết bị báo hiệu trong chương trình đào tạo các ngành thuộc 

Khoa Công trình hiện nay. 
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Tính toán bền hệ thống dây neo công trình biển bán chìm. 

 Áp dụng cho điều kiện biển Việt Nam 
Calculation of the dynamics mooring systems of semi-submersible oil platform.  

An applicaton to Vietnam’s sea conditions 
 

Nguyễn Hoàng 

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, 

 nguyenhoang.ctt@vimaru.edu.vn  
 

Tóm tắt 

Trong bài báo này, tác giả nghiên cứu, đánh giá ổn định bền động của hệ dây neo giàn bán 

chìm trong điều kiện biển Việt Nam. Mô hình bền động của hệ neo được tính toán, phân tích một 

cách đầy đủ trong miền thời gian bằng Module ANSYS - AQWA. Kết quả tính toán được áp dụng 

vào thiết kế hệ neo giàn bán chìm nói riêng và công trình biển di động nói chung.  

Từ khóa: Bền, dây neo, bán chìm, công trình biển, Việt Nam, ổn định, tựa động… 

Abstract 

In this paper, the authors analyzed the dynamics mooring systems of semi-submersible oil 

platform with Vietnam’s sea condition. Stability of mooring was fully analyzed by Module 

Hydrodynamics Response-ANSYS AQWA on the full time. Result of calculating is used for 

designing semi-submersible.   

Keywords: Quasi-dynamics, total dynamics, mooring systems, semi oil platform, Pierson-

Moskowitz. 

 

1. Đặt vấn đề 

      Trong quá trình thiết kế công trình biển bán chìm, tính toán ổn định của công trình trong các 

điều kiện biển khác nhau là một bài toán hết sức phức tạp, nhất là đối với các công trình làm việc ở 

vùng nước sâu và trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Trong việc giữ ổn định công trình trong thời 

kỳ làm việc, hệ neo đóng một vai trò rất quan trọng. Dưới tác động của tải trọng môi trường: sóng, 

gió, dòng chảy,… hệ neo bị dao động liên tục, việc dao động này kết hợp với việc chuyển vị do lực 

trôi dạt làm cho hệ neo bị căng, gọi là lực căng thiết kế. Khi tỷ số giữa lực đứt tới hạn và lực căng 

thiết kế lớn hơn hệ số an toàn trong tính bền của dây neo, khi đó hệ dây neo đạt ổn định bền.  

 
Hình 1. Cấu tạo chung của công trình biển bán chìm 



THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY 2016 

 

 

HỘI NGHỊ QUỐC TẾ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI 2016                                                 302 

2. Phương pháp luận để kiểm tra bền hệ thống neo của công trình nổi [1, 2] 

Phương trình chuyển động của công trình nổi như sau: 

       
.. .. ..

( )aM m U B U K U Fexc+ + + =         (1) 

Trong đó:  

[M]: Ma trận khối lượng (ma trận quán tính); 

[ma]: Ma trận khối lượng nước kèm; 

[B]: Ma trận cản; 

[K]: Ma trận độ cứng của hệ, được xác định từ các đặc trưng thủy tĩnh của vật thể, 

độ cứng phụ thêm của hệ neo và của nước dằn; 

U, U’, U’’: Là các véctơ chuyển động, vận tốc và gia tốc chuyển động của giàn bán 

chìm; 

Fexc: Các lực tác động cưỡng bức đến từ sóng tới và sóng nhiễu xạ. 

Các ma trận khối lượng, ma trận nước kèm, ma trận cản nhớt được tính toán trong module 

ANSYS-AQWA theo sơ đồ khối sau: 

 
Hình 2. Sơ đồ khối mô tả quy trình tính toán của module AQWA- ANSYS 17 

Phản ứng X của kết cấu (RAO) dưới tác dụng của sóng ngẫu nhiên là tổng của tất cả các 

phản ứng thành phần cấu thành ra sóng ngẫu nhiên đó tạo nên: 

( )

1

( ) ( , ) t ji t

j X j

j

X t a f e
 

 


- +

=

 
=  

 
         (2) 

( , ) :X jf    Hàm truyền (phức) thứ j của phản ứng Xj của kết cấu. 

Động lực học của dây neo - Phân tích đầy đủ trong miền thời gian 

Phương pháp này được áp dụng cho việc neo giữ ở vùng nước sâu hoặc điều kiện thời tiết 

rất khắc nghiệt. Trong phần nghiên cứu này, tác giả sử dụng module chương trình Hydrodynamics 

Response - ANSYS - AQWA. Bước thời gian tính động là 0,02 giây là cần thiết để đạt được một tín 

hiệu đầu ra tốt của lực căng động của dây neo, thậm chí nó còn cần phải giảm thêm nữa đối với 

trường hợp rất đặc biệt. 
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Hệ số an toàn trong tính bền của dây neo: 

   Br

D

T
SF SF

T
=                (3) 

Trong đó: TBr là lực đứt tới hạn của dây được cho trong số liệu đầu vào; [SF] là hệ số an 

toàn nhỏ nhất lấy theo quy phạm [3]. Trong bài toán này [SF]= 1,67. Lực căng thiết kế của dây neo 

theo miền thời gian TD, phải được tính toán thực hiện mô phỏng là 3 giờ (10800 giây) đối với mỗi 

trạng thái biển tính toán.  

2. Áp dụng tính toán 

Trong phần áp dụng tính toán này, tác giả tiến hành nghiên cứu tính toán, và đánh giá độ 

bền cho hệ thống neo công trình biển bán chìm có các thông số như  bảng 1 chịu tải trọng sóng 

ngẫu nhiên, phổ sóng được nghiên cứu là phổ P_M (được đề xuất với vùng biển mở), với các thông 

số sóng ứng với điều kiện bão cực đại 100 năm. Chiều cao sóng: Hs = 5.0 m; Tz = 6.55 s; độ sâu 

nước d = 1890 m tương ứng với chiều sâu ở khu vực Biển Đông Việt Nam (đoạn từ đảo Hoàng Sa 

đến bãi Cỏ Rong - Trường Sa). Sơ đồ bố trí hệ neo là 8 dây, được neo quanh công trình như hình 

minh họa. Chiều dài mỗi dây neo là 2140 m, đường kính dây neo d = 0,08 m.    

Bảng 1. Kính thước cơ bản của giàn tính toán 

Chiều dài của giàn (m) 86.92 

Chiều rộng của giàn (m) 86.92 

Chiều cao giàn (m) 32 

Trọng lượng giàn (DWT) 42200 

Hình 3. Sơ đồ bố trí hệ neo công trình biển bán chìm 

a) Hướng song song với mặt biển; b) Phối cảnh không gian công trình - hệ neo 

Hình 4. Mô phỏng 3D công trình trong điều kiện sóng tính toán 
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Hình 5. Phổ sóng P_M 

Hình 6. Đường mặt sóng theo thời gian 

Kết quả tính toán lực căng của dây neo theo thời gian t(s) được thể hiện trong các hình sau: 

Hình 7. Lực căng thiết kế của cáp neo 1 theo miền thời gian (t= 10800 s; Δt= 0,02 s) 

Hình 8. Lực căng thiết kế của cáp neo 2 theo miền thời gian (t= 10800 s; Δt= 0,02 s) 
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Hệ số an toàn trong tính bền của dây neo cho từng cáp được lập trong bảng sau: 
 

Bảng 2. Lực căng thiết kế và hệ số an toàn trong tính bền của dây neo 

Cáp neo TD(N) TBr (N) SF 

1 1129514.38 6514500.00 1.77 

2 1951355.88 6514500.00 2.34 

3 1211495.00 6514500.00 2.38 

4 771398.00 6514500.00 2.45 

5 704930.06 6514500.00 2.24 

6 1723103.50 6514500.00 1.78 

7 1847830.75 6514500.00 2.53 

8 3569328.75 6514500.00 1.83 

3. Kết luận 

Nhìn vào kết quả bảng 1-1 nhận thấy rằng, hầu hết các dây neo đều đạt điều kiện bền trong 

quá trình khai thác trên biển với điều kiện khắc nghiệt. Các hệ số an toàn trong tính bền của dây 

neo đều rất cao so với hệ số an toàn cho phép.  
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Xây dựng các mô hình thi công lắp dựng bến lắp ráp nhanh 
Research on calculating models in construction phases of rapid installation piers 

 

Nguyễn Thị Bạch Dương 

Trường Đại học Giao thông Vận Tải, 

 ntbachduong@utc.edu.vn 

 

Tóm tắt  

Bến lắp ráp nhanh (BLRN) là loại kết cấu bến bệ cọc cao phù hợp cho xây dựng các bến 

cảng biển nước sâu trên nền đất yếu, thời gian thi công rất nhanh chỉ bằng 1/10  1/3 thời gian thi 

công các kết cấu bến khác, đáp ứng các yêu cầu thay đổi mực nước lớn, có thể cố định, di động 

hoặc tái sử dụng. Loại kết cấu này còn được ứng dụng nhiều trong xây dựng các công trình phục vụ 

an ninh, quốc phòng. Ngoài ra Việt Nam có thể làm chủ trong chế tạo. Tuy nhiên các tài liệu về nó 

chưa nhiều, trong đó đặc biệt là việc xây dựng mô hình tính trong các giai đoạn thi công lắp dựng. 

Bài báo nhằm giới thiệu các nghiên cứu của tác giả về vần đề này với các điều kiện tại Việt Nam và 

những vấn đề còn tồn tại. 

Từ khóa: Bến lắp ráp nhanh, mô hình tính bến lắp ráp nhanh, sà lan tự nâng. 

Abstract  

Rapid installation pier (BLRN) has advantages such as: applying for deep-water pier in soft 

soil, installation time is rapid (1/10  1/3 construction time of normal berth structures), applying 

for high changeable water level, being permanent, semi-permanent structure or reused structure, 

etc… This structure is also applied for national defense and security works. Otherwise, Vietnam 

can produce them. However, related documents of BLRN is rare, especially the model constructions 

are in installation stages. The paper introduces the author's research on this issue with the 

conditions in Vietnam and the remain problems.  

Keywords: Rapid installation pier, model of rapid installation pier, self-elevating barge. 
 

1. Giới thiệu chung về bến lắp ráp nhanh  

Trong bối cảnh của thế kỷ 21, thế kỷ của các nước có biển vươn ra biển để khai thác bền 

vững tài nguyên biển và đảm bảo an ninh quốc phòng trên biển, trên không cùng với xu hướng toàn 

cầu hóa thương mại nhằm thúc đẩy kinh tế xã hội quốc gia, vùng. Cảng biển là cơ sở hạ tầng thiết 

yếu có vai trò đặc biệt quan trọng phải đi trước một bước. Kết cấu bến lắp ráp nhanh đáp ứng các 

yêu cầu như: thi công nhanh chỉ khoảng 1/10  1/3 các loại bến khác (thời gian thi công cầu tàu dài 

182.88 m, rộng 24.384 m khoảng 1 tháng), có thể di động hoặc cố định và tái sử dụng, đa dạng hình 

dạng mặt bằng, kết cấu nhẹ, rỗng, vững chắc, thích hợp với bến nước sâu, trung chuyển cho tàu có 

mớn nước lớn, thích hợp cho yêu cầu an ninh quốc phòng trên biển,… Ngoài ra Việt Nam có thể 

làm chủ trong chế tạo khi đã có ngành công nghiệp đóng tàu đứng hàng 4, 5 trên thế giới. 

BLRN là kết cấu bến bệ cọc cao với bệ cọc là các sà lan thép và nền cọc là các cọc ống thép 

có đường kính lớn. Khác với bến cầu tàu, BLRN sử dụng kích thủy lực trong thi công lắp dựng. 

Mỗi phân đoạn bến là một sà lan trên nền cọc, kích thước của sà lan phụ thuộc vào chiều dài 

bến, chiều rộng bến và nền cọc thiết kế. Sà lan được gia công chế tạo sẵn trên bờ thường có kích 

thước 90 x 30 x 4,5 m hoặc 91,44 x 24,384 x 3,9624 m, 45,72 x1 8,288 x 3,048 m được kéo tới 

hoặc là phương tiện chuyên chở các bộ phận khác của cầu cảng đến vị trí xây dựng. 

Nền cọc bao gồm các cọc ống thép được đóng sâu vào trong đất tạo thành  một hệ thống 

móng sâu để truyền lực từ đài xuống nền đất. Cọc ống thép thường có đường kính D = 1,2m  1,8 

m với bề dày tới 32 mm.  

Hệ thống kích liên kết sà lan và cọc làm nhiệm vụ giữ, nâng, hoặc hạ sà lan xuống cao trình 

cần thiết trong quá trình thi công hoặc khai thác. 
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Hình 1. Sơ đồ kết cấu một phân đoạn BLRN 

 

 

Hình 2. BLRN bán cố định Sattahip, Thái Lan  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hình 3. BLRN cố định Puerto Cabello  

 

Hình 4. BLRN bán cố định tại Cảng Đà Nẵng trước 

năm 1975 

Hình 5. BLRN Labuan, Malaysia  
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Gần đây một loạt các BLRN được xây như: Cảng LRN Chabahar ở Miền Nam Iran dài 1006 

m, Cảng LRN Container Jeddah - Saudi Arabia, Cảng Johor (cầu tàu số IV) ở Malaysia cho tàu 

60.000 DWT, Cầu cảng Yanbu - Saudi Arabia cho tàu 72.000 DWT, Căn cứ hậu cần Labuan - đảo 

Labuan Malaysia dài 400 m, Căn cứ dầu Merak tại Indonesia, Bến liền bờ Kuala Belait ở Brunei, 

Cầu cảng Sippitang - Sabah lớn nhất Châu Á cho tàu 150.000 DWT (xem hình minh họa 2,3,4,5)… 

Các nghiên cứu gần đây cho thấy việc nghiên cứu xây dựng các mô hình thi công lắp dựng 

là cần thiết trong ứng dụng BLRN tại Việt Nam. Bài báo giới thiệu các nghiên cứu của tác giả về 

vấn đề này và những vấn đề còn tồn tại.  

2. Xây dựng mô hình thi công lắp dựng bến lắp ráp nhanh  

2.1. Trình tự thi công lắp dựng   

a. Trình tự thi công lắp dựng BLRN cố định (sử dụng kích Delong) cơ bản 

Hình 6. Thi công BLRN 

Bước 1: Kéo các sà lan tới vị trí xây dựng, định vị tạm thời các sà lan bằng dây neo. 

Tại vị trí xây dựng, sà lan thử được neo bằng dây neo định vị (có thể chọn sà lan cuối cùng 

trong tiến trình thi công lắp dựng làm sà lan thử). Sự dịch chuyển theo hai phương x, z trên mặt 

biển của sà lan thử dưới tác dụng của điều kiện môi trường tự nhiên vào các thời điểm khác nhau 

trong ngày được tiến hành theo dõi trước khi đóng các cọc có lắp kích. Các chuyển dịch khi theo 

dõi sà lan thử (trong trạng thái neo) được dự tính theo lý thuyết hoặc theo kinh nghiệm thi công kết 

hợp với việc thiết kế sai số nghiêng lệch do công tác đóng cọc đưa đến quyết định đóng một hay 

đồng thời bao nhiêu cọc cùng lúc. Sà lan thử vừa làm nhiệm vụ định vị cho sà lan thứ nhất và làm 

sàn công tác cho cẩu đóng cọc.  

- Neo sà lan thử tại vị trí sát vị trí cầu tàu định đóng; 

- Tiến hành đóng cọc định vị theo hai phương x, z cho sà lan thử; 

- Lắp kích Delong lên các cọc đã đóng.  

Bước 2: Lắp dựng phân đoạn đầu tiên 

- Kéo sà lan của phân đoạn thứ nhất vào vị trí đóng cọc (sà lan 1), neo sà lan 1 tựa vào sà lan 

thử; 

- Đóng các cọc có lắp kích cho sà lan 1. Cẩu đóng cọc đặt trên sà lan thử; 

- Lắp dựng kích cho các cọc của sà lan 1, kích giữ sà lan 1 ở vị trí cố định. Đóng nốt các cọc 

còn lại; 

-  Nâng sà lan 1 cao hơn cao trình thiết kế, tiến hành hàn chi tiết gối đỡ; 

-  Hạ sà lan 1 xuống tới cao trình thiết kế, tháo dỡ kích, cắt đoạn cọc thừa, hàn liên kết các 

bộ phận sà lan vào cọc; 

- Tháo dỡ kích và nhổ cọc ở sà lan thử.  



THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY 2016 

 

 

HỘI NGHỊ QUỐC TẾ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI 2016                                                 309 

Bước 3: Lắp dựng cầu dẫn (nếu có cầu dẫn ở sà lan 1) 

- Lắp dựng các sà lan cầu dẫn theo trình tự như lắp dựng sà lan 1 ở trên; 

- Kéo sà lan tiếp theo vào vị trí lắp dựng. 

Bước 4: Lắp dựng các sà lan tiếp theo 

Lắp dựng cho các sà lan tiếp theo và đến sà lan cuối cùng đều theo trình tự như lắp dựng sà lan 1. 

Bước 5: Các công tác cuối cùng và hoàn thiện mặt bằng 

Lưu ý:  

- Cọc đóng tới vị trí thiết kế nhưng có chiều dài thực lớn hơn chiều dài thiết kế để kích có 

thể trượt trên đầu cọc, sau khi hàn cố định, tháo kích rồi tiến hành cắt cọc; 

- Do chiều dài tự do của cọc lớn nên khi đóng cọc phải dùng cọc dẫn; 

- Các bộ phận con trạch, cầu, mố trụ gần bờ khi hoàn tất mới lắp dựng cầu tàu. 

b. Trình tự thi công lắp dựng BLRN bán cố định và tạm 

Trình tự thi công BLRN bán cố định: 

Với BLRN bán cố định, không có thao tác hàn cố định cọc vào sà lan, không có hàn chi tiết 

gối đỡ và cắt cọc. Việc xác định số lượng kích trong phân đoạn BLRN quá trình thi công giống như 

trên, nhưng số lượng cọc dùng trong quá trình khai thác đều lắp kích (số lượng cọc, số hàng cọc 

theo phương ngang bến trong quá trình khai thác trên phân đoạn BLRN bán cố định thường ít hơn 

so với BLRN cố định do việc bố trí thiết bị trên bến). Quá trình thi công lắp dựng tương tự như mục 

1.2.1. nhưng trong bước 2 sau khi đóng nốt các cọc còn lại, các thao tác hàn cố định sà lan với cọc, 

hàn chi tiết gối đỡ, cắt cọc thay bằng lắp nốt các kích cho các cọc còn lại. 

Trình tự thi công BLRN bán cố định làm công trình tạm: 

Các bộ phận sà lan, kích, cọc tạo thành một khối thống nhất trước khi dịch chuyển tới vị trí 

xây dựng. Các cọc đều lắp kích, sử dụng các kích này để đóng cọc. 

c. Tái sử dụng BLRN 

Công trình BLRN cố định (7 bước): 

 Bước 1: Tháo dỡ hoặc dịch chuyển các thiết bị phục vụ quá trình khai thác BLRN (cần trục, 

hàng hoá, v.v…).  

Bước 2: Phá mối hàn mặt. 

Bước 3: Lắp kích Delong, kích giữ sà lan. Phá dỡ các liên kết hàn bên trong thân sà lan với 

cọc và gối đỡ. 

Bước 4: Kích hạ sà lan xuống cao trình mực nước. 

Bước 5: Tháo kích (hoặc không tháo), neo giữa sà lan bằng hệ neo. Cắt cọc và kéo sà lan ra 

khỏi hệ cọc. 

Bước 6: Nhổ các các cọc để sử dụng lại, các cọc sau khi nhổ được chở đến vị trí xây dựng 

mới bằng các sà lan phân đoạn. 

Bước 7: Dịch chuyển sà lan tới vị trí xây dựng mới. 

Công trình BLRN bán cố định (5 bước): 

Bước 1: Tháo dỡ hoặc dịch chuyển các thiết bị phục vụ quá trình khai thác. 

Bước 2: Dùng hệ thống kích Delong hạ sà lan xuống cao trình mực nước. 

Bước 3: Neo giữa sà lan bằng hệ neo. Cắt cọc và kéo sà lan ra khỏi hệ cọc. 

Bước 4: Nhổ các các cọc để sử dụng lại, các cọc sau khi nhổ được chở đến vị trí xây dựng 

mới bằng các sà lan phân đoạn. 

Bước 5: Dịch chuyển sà lan tới vị trí xây dựng mới. 

Công trình BLRN làm công trình tạm phục vụ cho thi công xây dựng, cho các công trình an 

ninh quốc phòng. 

Kích hạ sà lan xuống mặt nước, sử dụng kích để nhổ cọc. Dịch chuyển sà lan tới vị trí mới. 
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2.2. Các giai đoạn tính toán thi công BLRN  

Các giai đoạn tính toán thi công BLRN cố định 

Với trình tự lắp ráp nêu trên, quá trình thi công chia thành 8 giai đoạn tính toán khác nhau 

như sau: 

Giai đoạn 1: Sà lan và cọc sau khi được chế tạo trên bờ được vận chuyển tới vị trí xây dựng. 

Giai đoạn 2: Neo giữ sà lan. 

Giai đoạn 3: Đóng cọc tại vị trí lắp dựng kích.  

Giai đoạn 4: Kích giữ sà lan cố định và đóng nốt các cọc còn lại. 

Giai đoạn 5: Kích nâng sà lan cao hơn cao trình thiết kế, hàn liên kết sà lan vào cọc, hàn chi 

tiết gối đỡ. 

Giai đoạn 6: Kích hạ sà lan xuống cao trình thiết kế, hàn liên kết sà lan và cọc, tháo kích. 

Giai đoạn 7: Hoàn thiện các công việc còn lại. 

Giai đoạn 8: Giai đoạn khai thác. 

Các giai đoạn tính toán thi công BLRN bán cố định, tạm 

Giống như BLRN cố định tuy nhiên không có bước 5, 6. 

Với các giai đoạn thi công và khai thác như trên, các giai đoạn làm việc khác nhau và điển 

hình BLRN dưới quan điểm chịu lực được tập trung nghiên cứu như sau: 

Giai đoạn 4, 5 (khi lắp ráp) là giai đoạn thi công khác biệt so với các bến thông thường, bệ 

cọc chịu các lực nâng, hạ của kích (Delong). 

Giai đoạn 8 (khi khai thác), BLRN chịu ảnh hưởng của tất cả các lực tác dụng trong suốt 

vòng đời của công trình. 

Trong phạm vi của bài báo này trình bày nghiên cứu xây dựng mô hình trong giai đoạn 4, 5. 

2.3. Xây dựng các mô hình  

Giả thiết 

- Các lỗ khoét trên sà lan tại vị trí đóng cọc (đường kính 2 m) bố trí các đoạn trụ đường kính 

2 m, bề dày 32 mm để đảm bảo tính liên tục và độ cứng cho sà lan. 

- Khi đóng cọc lắp dựng kích, sà lan được cố định bởi các dây neo và tựa vào sà lan thử, coi 

sà lan không va vào cọc. 

- Khi sà lan được nâng hạ, chỉ có thiết bị kích Delong không có thiết bị thi công khác và 

người đi lại trên mặt boong. 

Xây dựng các mô hình BLRN (Giai đoạn 4, 5) 

Sà lan khi lắp ráp với cọc bằng kích, sà lan chỉ được dịch chuyển theo một phương cố định. 

Các kích này tì lên cọc khi nâng, hạ, giữ sà lan tác động vào cọc và sà lan. Trong thi công lắp dựng 

BLRN gồm hai mô hình tính: 

Mô hình tính sà lan là một hệ khung không gian liên hợp với các phần tử dầm, tấm, vỏ chịu 

ảnh hưởng của hệ kích tác động (mô hình sà lan - kích): 

- Các cấu kiện xà ngang boong khoẻ, xà ngang boong, xà dọc boong, sống dọc boong, xà 

ngang boong khoẻ, xà ngang boong, xà dọc boong, sống dọc boong, sống chính đáy, sống phụ, đà 

ngang đáy, dầm dọc đáy, sườn thường, sườn khoẻ, sống mạn, sống đứng, sống nằm, nẹp, cột 

chống,… được mô hình hoá thành phần tử dầm.  

- Tôn boong, tôn đáy, tôn mạn, tôn vách ngăn được mô hình hoá thành phần tử tấm (plate) 

diện cho tôn bao. 

- Các phần tử của trụ có đường kính 2m tại vị trí đóng cọc được mô hình hoá thành phần tử 

vỏ (shell) hoặc phần tử tấm cho kết quả sát với thực tế. Liên kết giữa trụ với sà lan là liên kết cứng 

(hình 7). 

- Liên kết sà lan với kích (hình 8):  

+ Khi hệ thống kích làm việc đồng thời tại các vị trí liên kết thay bằng gối cố định theo các 
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phương x, y, z để kiểm tra nội lực và năng lực hoạt động của kích;  

+ Khi hệ thống kích làm việc không đồng thời tại các vị trí liên kết thay thế bằng chuyển vị 

cưỡng bức khi sà lan được nâng hoặc hạ theo phương z, hai phương còn lại được cố định (chuyển 

vị bằng 0). 

Giả sử số lượng kích dùng trong thi công lắp dựng một sà lan là 4 kích, sơ đồ bố trí kích 

trên hình 9. 

 

Hình 7. Mô hình tính sà lan trong thi công 

 

Hình 8. Mô hình tính sà lan - kích 

 

Hình 9. Sơ đồ vị trí các kích Delong trên sà lan 

Các mô hình được xây dựng theo giả thiết trên phản ánh rõ nét và gần với kết cấu làm việc 

thực. Mô hình tính sà lan theo cách này dễ dàng và thuận lợi khi tiến hành phân tích trạng thái ứng 

suất, biến dạng trong các trường hợp sà lan được nâng, hạ hoặc giữ để tìm ra được giới hạn sự làm 

việc không đồng bộ giữa các kích.  

Mô hình tính biến dạng thân cọc chịu áp lực ngang do kích và các tải trọng môi trường như 

sóng, gió tác động khi kích nâng, hạ hoặc giữ sà lan (mô hình cọc - kích). 

 

Hình 10. Mô hình tính biến dạng thân cọc 

Trong phân tích mô hình này để tìm biến dạng của cọc do lực tác dụng của kích, kiểm toán 

độ dày thành cọc nếu quan niệm cọc là dầm ống trên nền đàn hồi thì sẽ không đạt mục đích yêu cầu 

hoặc không chính xác, do đó lựa chọn mô hình là kết cấu trụ trên nền đàn hồi (cọc được chia thành 

các phần tử vỏ). 
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- Mô hình tính của cọc chịu ảnh hưởng của lực kích, sóng, gió là kết cấu trụ (hình 10), trong 

đó cọc được chia nhỏ cấu tạo bởi các phần tử vỏ (shell). 

- Điều kiện biên thay thế cho liên kết giữa trụ và đất là các liên kết đàn hồi. 

Độ cứng của lò xo của phần tử shell hoặc tấm phụ thuộc vào diện tích các phần tử trong 

vùng ảnh hưởng của nó (hình 11): 

+ Diện tích vùng ảnh hưởng tại nút 1: 1/4 diện tích hình chữ nhật abcd ; 

+ Diện tích vùng ảnh hưởng tại nút 2 gồm: ¼ diện tích hình chữ nhật abcd  ¼ diện tích hình 

chữ nhật bcfe ; 

+ Diện tích vùng ảnh hưởng tại nút 3 gồm: ¼ diện tích hình chữ nhật abcd ,¼ diện tích hình 

chữ nhật bcfe ,¼ diện tích hình chữ nhật efih  ¼ diện tích hình chữ nhật dehg ; 

+ Hệ số đàn hồi theo phương ngang. 

     kHt = khFti (T/m)       (1) 

 
Hình 11. Vùng diện tích ảnh hưởng của nút  

 Fti là diện tích vùng ảnh hưởng 

nút thứ i. 

+ Tại mũi cọc hệ số đàn hồi theo 

phương đứng (mũi cọc được chia 

thành n phần tử) tại mỗi phần tử: 

v
vt

k
k

n
=  (T/m)  (2) 

kh và kv là hệ số nền phương 

ngang và đứng. 

 

2.4. Một số kết quả tính của mô hình  

Biểu diễn kết quả mô hình cọc - kích qua SAP 2000 (giai đoạn 4) 

 - Hiển thị nội lực: lực dọc, lực cắt, mô men (hình 12 a,b,c); 

 - Hiển thị ứng suất: ứng suất tổng và ứng suất theo các phương (hình 13). 

 

 
Hình 12a. Kết quả 

lực cắt 

 

 
Hình 12b. Kết quả  

mô men 

 
Hình 12c. Kết quả  

lực dọc 

Hình 13. Kết quả  

ứng suất 

Biểu diễn kết quả mô hình sà lan - kích qua Midas (giai đoạn 4, 5) 

 

Hình 14. Kết quả phản lực gối 

 

Hình 15. Kết quả ứng suất  
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3. Ví dụ áp dụng 

3.1. Số liệu đầu vào 

Sà lan: 

 - Sà lan mẫu được thiết kế cho phân đoạn bến cho tàu 50.000 DWT - 150.000 DWT; 

- Các thông số chủ yếu và chỉ số phân cấp: Sà lan thiết kế thuộc vùng hoạt động cấp III, 

chạy tuyến ven biển Việt Nam: Lmax = 90 m, Ltk = 90 m, Bmax = 24 m, chiều cao mạn Hm = 4,0 m, 

chiều chìm d = 3,0 m; 

- Vật liệu: Thép CT5 có   30000 T/m2, vật liệu hàn được chọn c > 36087 T/m2; 

- Bước cọc dọc a = 10 m; ngang a = 9 m; 

- Sà lan được thiết kế gồm 3 vách dọc, 9 vách ngang: kết cấu mạn dọc, ngang, vách ngăn 

dọc, ngang; kết cấu boong, mặt cắt qua vị trí sống phụ; kết cấu boong, kết cấu đáy. 

Kích:  

Dựa vào trọng lượng bản thân sà lan P = 2564 T, số lượng kích 4, sơ đồ bố trí kích (hình 

2.14), sử dụng loại kích Delong đôi của Pháp. Loại kích này dùng cho cọc có D = 1,8 m, bề dày 32 

mm, khả năng nâng lớn nhất của kích 970T (thông thường thì kích nâng 780 - 870 T), khả năng giữ 

907 T, nâng khi áp suất khí nén được cung cấp là 246 T/m2, tốc độ nâng hoặc hạ 4,572 m/h (15 

feet/h). Do đó, tại mỗi vị trí liên kết thanh giằng lực nâng, hạ tác động lên sà lan lớn nhất là 121,3 

T, khả năng giữ 113,4 T. 

3.2. Mô hình hóa trong quá trình thi công 

Mô hình hoá kết cấu cọc - kích 

 Mô hình kết cấu cho cọc có chiều dài 64 m, đường kính 1,8 m, dày 0,032 m với phần cọc 

tính từ đầu cọc tới đài 12 m, phần cọc tính từ đài tới đất 23 m, phần cọc được đóng vào đất 29 m 

(địa chất các lớp đất theo bảng 1).  

Lựa chọn chiều dài tự do của cọc căn cứ vào chiều sâu trước bến, chiều cao kích và chiều 

cao cho kích thao tác. 

Các bước tiến hành mô hình hoá cọc - kích được tiến hành như mục 2: 

- Mô hình tính của cọc - kích là trụ trong đó cọc được chia thành các phần tử vỏ (shell) có 

kích thước dài 1m, rộng (x0.92/12) m (càng chia nhỏ, kết quả càng chính xác), dày 0,032 m, số 

lượng phần tử shell 768. 

- Mô hình tải trọng gồm có 12 m tính từ đỉnh trụ xuống chịu áp lực gió, áp lực do kích tác 

dụng, 23m tiếp theo chịu áp lực do sóng tác động: 

+ Giá trị áp lực gió tính toán vùng hải đảo W0 = 241 daN/m2. 

+ Chiều cao sóng lớn nhất H = 3m, chiều dài sóng L = 74 m. 

- Điều kiện biên thay thế cho liên kết giữa trụ và đất (29 m) là các liên kết đàn hồi bao gồm: 

+ Hệ số đàn hồi theo phương ngang: Khx = 1.kh.(1,8/12) (T/m) 
 

Bảng 1. Số liệu địa chất và hệ số đàn hồi 

Lớp đất 
Chiều dài 

(m) 
N Diện tích ảnh hưởng (m2) kh (kN/m3) Khx (T/m) Khy (T/m) 

Lớp 1 15 3 0,471 4500 1222 1222 

Lớp 2 9 8 0,471 12000 3258,3 3258,3 

Lớp 3 5 48 0,471 72000 8797 8797 
 

+ Hệ số đàn hồi theo phương đứng tại mũi cọc: 

K‘
v = Kv/12 = 10808 (T/m); 

Ks = 0.3Kv = 3242,3 (T/m). 

- Các trường hợp tính toán (bảng 2):  
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+ Các trường hợp kích nâng sà lan cao hơn cao trình thiết kế (tương tự như khi hạ), chiều 

cao nâng tối đa 6m do lựa chọn chiều dài cọc cho kích làm việc. 

+ Kích giữ sà lan tại cao trình thiết kế. 
Bảng 2. Các trường hợp kích nâng - hạ - giữ 

Trường hợp Trường hợp 1 Trường hợp 2 Trường hợp 3 

Vị trí kích thứ 1 tính 

từ trên xuống 

Tại chiều cao cọc 

61m tính từ dưới lên 

Tại chiều cao cọc 

49m tính từ dưới lên  

Tại chiều cao cọc 

64m tính từ dưới lên  

Mô hình hóa kết cấu sà lan - kích 

Mô hình tính với trụ đường kính 2 m được mô phỏng là các phần tử tấm với 19.281 phần tử 

(trong đó có 12.349 phần tử thanh dầm, 6.932 phần tử tấm), điều kiện biên là các gối treo tại 32 vị 

trí thanh giằng, chịu ảnh hưởng của các chuyển vị cưỡng bức. 

 
Bảng 3. Các trường hợp tính toán khi hệ kích làm việc không hoặc có đồng bộ 

TH 

 

Chuyển vị cưỡng bức 

phương X (m) 

Chuyển vị cưỡng bức 

phương Y (m) 

Chuyển vị cưỡng bức 

phương Z (m) 

Kích  

1 

Kích 

2 

Kích 

3 

Kích 

4 

Kích 

1 

Kích 

2 

Kích 

3 

Kích 

4 

Kích 

1 

Kích 

2 

Kích 

3 

Kích 

4 

TH1 0 0  0 0 0  0 0 0  0 

TH2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,02 0,02 0,02 0 

TH3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TH4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,02 0,01 0,03 0,04 

TH5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01 0,04 0,05 0,03 

Việc phân tích tiến hành cho 5 trường hợp bất lợi khi 4 kích hoạt động không cùng tốc độ 

nâng trong thời gian nhỏ hơn hay bằng 40 giây (bảng 3). 

3.3. Kết quả tính toán 

Mô hình cọc -  kích 

- Ứng suất của kết cấu trong các trường hợp 1  3 đều nhỏ hơn ứng suất chảy cho phép của 

vật liệu kết cấu (bảng 4). 

 
Bảng 4. Kết quả ứng suất trong các trường hợp kích nâng, hạ, giữ bằng T/m2 

Trường hợp 1 2 3 

min 4.798 4.851 8.112 

max 4.878 4.929 8.505 

[] 35.180 35.180 35.180 

Mô hình sà lan - kích 

- Kiểm tra khả năng chịu lực  kết cấu (bảng 5). 
 

Bảng 5. Bảng giá trị ứng suất tổng trong các trường hợp bằng T/m2 

Trường hợp 1 2 3 4 5 

min  21.386 34.606 15.080 17.568 23.417 

max  25.475 34.243 15.140 17.737 24.068 

[]  35.180 35.180 35.180 35.180 35.180 
 

- Ứng suất của kết cấu trong các trường hợp tổ hợp tải trọng 1 5 đều nhỏ hơn ứng suất chảy 

cho phép của vật liệu kết cấu. 

- Độ võng lớn nhất trong các trường hợp 2,3,4,5 đều thoả mãn độ võng cho phép. 
 

Bảng 6. Bảng giá trị độ võng trong các trường hợp 

Trường hợp 1 2 3 4 5 

f (cm) 17,01 6,02 2,45 7,45 7,56 

[f] (cm) 12 12 12 12 12 
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- Kiểm tra lực nâng hạ của kích Delong: 

+ Phản lực Fz trong trường hợp 3 nhỏ hơn giá trị cho phép của kích Delong, các trường hợp 

1,2,4,5 còn lại lực nâng hoặc hạ vượt quá giá trị cho phép của kích (bảng 7). 

 
Bảng 7. Bảng giá trị phản lực Fz trong các TH 

Phản lực theo phương Z 
Trường 

hợp 1 
Trường 

hợp 2 

Trường 

hợp 3 

Trường 

hợp 4 

Trường 

hợp 5 

Vị trí kích 4 3 2 4 2 

Vị trí nút 1781  1811 689 1817 683 

Fz (T) 334 782 106 253 442 

Lực nâng, hạ cho phép (T) 121 121 121 121 121 

Lực giữ cho phép (T) 113 113 113 113 113 

 

4. Kết luận  

 - Bài báo đã phân tích các giai đoạn thi công BLRN, trong đó xác định và xây dựng hai loại 

mô hình tính điển hình:  

+ Mô hình tính cọc - kích: đề xuất áp dụng lý thuyết tấm (hoặc vỏ) trên nền đàn hồi, cách 

xác định hệ số đàn hồi cho phần tử tấm (hoặc vỏ) thuộc bộ phận cọc; 

+ Mô hình tính sà lan - kích với các chuyển vị cưỡng bức tại các vị trí liên kết giữa sà lan 

với kích đã giải quyết bài toán thi công khi hệ kích làm việc không đều. 

- Tác giả đề xuất các bài toán phân tích kết cấu BLRN trong giai đoạn thi công từ đó xác 

định được công suất của kích, vị trí đặt các kích, thời gian điều chỉnh các kích hoạt động đồng bộ 

đảm bảo an toàn cho thi công lắp dựng BLRN.  

- Từ đó tác giả đã lựa chọn phần mềm ứng dụng nhằm xây dựng các mô hình BLRN trong 

giai đoạn thi công lắp dựng và giải quyết bài toán kiểm toán ứng suất và biến dạng thân cọc do lực 

kích. 

- Trong ví dụ tính toán cụ thể sà lan mẫu sử dụng 4 kích Delong đôi lắp đặt tại các vị trí xác 

định như hình 9, kết cấu đảm bảo an toàn và khả năng chịu lực  trong quá trình lắp dựng. Ngoài ra 

các kích làm việc không lệch nhau quá 0,05 m (thời gian điều chỉnh các kích hoạt động đồng bộ 

không quá 40 giây). 

- Tuy nhiên bài báo chưa giải quyết triệt để chuyển vị của sà lan khi được neo giữ bởi dây 

neo (giai đoạn 2). Phần này sẽ được nghiên cứu và trình bày trong các bài báo tiếp theo của tác giả. 
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Nghiên cứu tính toán cửa thép phẳng âu tàu 
Calculation of flat steel gate of the navigation lock 

 

Nguyễn Thị Diễm Chi 

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, 

chintd@vimaru.edu.vn 

Tóm tắt 

Trong bài báo này, tác giả nghiên cứu tính toán biến dạng cửa thép phẳng kéo lên của âu 

tàu theo phương pháp mô hình số. Maple là phần mềm phổ biến cung cấp các công cụ phục vụ cho 

việc tính toán số và vẽ đồ thị các phương trình. Dựa vào phần mềm Maple, tác giả đưa ra ví dụ tính 

toán cu ̣thể cho cửa thép phẳng kích thước 8x8 m với hệ thống 3 dầm ngang và 2 dầm dọc. 

Từ khóa: Biến dạng, âu tàu, phần mềm Maple. 

Abstract  

In this paper, the author has studied and calculated deformation of flat steel gate pull-up of 

the navigation lock by the method of a numerical model. Maple is a popular software, that is 

provided tools for calculating and graphing of equations. Based on Maple software, the author 

gives an example of specific calculations for flat steel gate-size: 8x8 m, with a system of three 

horizontal beams and two vertical beams. 

Keywords: Deformation, navigation lock, Maple software. 

1. Đặt vấn đề 

Cửa thép âu tàu thường là tấm thép phẳng, bên ngoài phủ lớp vỏ chống thấm. Trong trường 

hợp đơn giản, cửa thép bao gồm hệ thống dầm ngang chính và dầm dọc phụ. 

Theo tính chất độ lớn áp lực thủy tĩnh, chiều dày bản mặt tăng dần từ trên xuống dưới. 

Nhưng để tiện chế tạo, cần định khoảng cách giữa các dầm ngang hợp lý để chiều dày bản mặt như 

nhau trên suốt chiều cao cửa. Bố trí dầm ngang chính dọc theo cửa âu từ trên xuống dưới sao cho 

các dầm đều chịu lực như nhau. Vị trí bố trí dầm ngang chính được xác định theo phương pháp đồ 

giải, dùng công thức (1) hoặc bảng tra [1]. 

 yk =      (1) 

Trong đó: 

  k: số thứ tự của dầm tính từ trên xuống; 

  n: số dầm cần bố trí. 

Khoảng cách giữa các dầm ai được xác định theo tính toán thủy lực dựa trên nguyên tắc các 

dầm cùng chịu lực như nhau với yêu cầu: 0.8 2,8im a m  . 

Như vậy với chiều cao của âu phẳng kéo lên ≤ 3 m thì khoảng cách các dầm ngang bố trí 

đều nhau. 

Trong tính toán, coi dầm ngang chính làm việc như một vòm nhiều khớp, vừa chịu uốn vừa 

chịu nén lệch tâm, dầm dọc phụ như một dầm đơn giản, từ giá trị mô men uốn lớn nhất, xác định 

tiết diện dầm F. Trường hợp dầm dọc phụ gối lên các dầm ngang chính, thì coi nó như một dầm liên 

tục để tính toán.  

Trụ biên (trụ cửa) dùng để nối đầu dầm chính, dầm đỉnh và dầm đáy. Trụ biên chịu áp lực 

do dầm chính truyền tới, trọng lượng cửa  và lực nén do dằng chéo truyền tới. Qua gối đỡ, gối tựa, 

trụ biên truyền áp lực ngang vào tường và truyền áp lực thẳng đứng vào ổ trục đáy, vì vậy, trụ biên 

ít chịu lực. Trong thực tế, tiết diện trụ biên theo yêu cầu cấu tạo lớn hơn so với tiết diện tính toán 

theo yêu cầu chịu lực. 

Sơ đồ cửa phẳng kéo lên hai trụ thể hiện trên hình 1. 

( ) 2

3
13 2 3 2h

n
k kc / /

- -
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Hình 1. Sơ đồ cấu tạo cửa thép phẳng kéo lên 

1 - Giá đỡ cửa; 2 - Dầm ngang; 3 - Trụ cửa; 4 - Lực nâng;  

5 - Thanh đỡ phụ trợ; 6 - Dầm dọc; 7 - Bulông; 8 - Dầm xiên;  

9 - Tấm đệm đáy; 10 - Tấm thép phẳng; 11 - Tấm đệm dọc chiều cao cửa. 

2. Phương pháp tính toán [3] 

Xem cửa phẳng là một tấm thép hình chữ nhật được gia cố bởi hệ thống dầm ngang chính và 

dầm dọc phụ, chịu áp lực thủy tĩnh P.  

Giả sử độ cứng uốn của hệ thống giá đỡ cửa là không thay đổi. 

Chọn hệ trục tọa độ xOy như hình 2. 

Dầm ngang chính song song với trục Ox và lần lượt cách trục Ox một khoảng x = xi với i = 

1,2,3,... Dầm dọc phụ song song với trục Oy và lần lượt cách trục Oy một khoảng y = xj với j = 

1,2,3,... 

Khi đó, độ võng (x,y) xác định theo công thức: 

  
4 4

4

1 24 4
1 1

w w
w ( ) ( )

y x
K K

i i j i

i j

q
y y x x

D x y
   

= =

 
 = - - - -

 
     (2) 

Với hệ số độ cứng: 

  

      , i = 1,2,...,kx 

 

, j = 1,2,...,kx 

    E1iJ1i, E1iJ1i: độ cứng uốn của dầm dọc theo phương x và y;  

D: Độ cứng của tấm thép. 

Điều kiện biên: 

 

 

 

Phương trình (2) là phương trình vi phân tuyến tính, 

khai triển phương trình (2) theo chuỗi Fourier của các hàm sin, ta được: 

              (3) 
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             và                               

 

 

Phương trình (3) được viết dưới dạng hàm bậc thang đơn vị Heaviside: 

(4) 

 

Trong đó,            - phương trình thuần nhất tương ứng; Hệ số Ck, wm(xi) được xác định từ hệ 

phương trình tuyến tính. 

Sử dụng phần mềm toán học Maple giải phương trình (4) bằng cách thay các giá trị        x = 

xi, ta được kết quả tính độ võng wm(x). 

3. Ví dụ tính toán 

Xét cửa phẳng là thép tấm hình vuông dày 0.012 m, có kích thước 8 x 8 m, được gia cường 

bằng 3 dầm ngang chính và 2 dầm dọc phụ. Dầm ngang chính kích thước (hw x hf x tw x tf) lần lượt 

là (0,8 x 0,5x 0,02 x 0,02) m. Dầm dọc phụ kích thước (hw x hf x tw x tf) lần lượt là (0,6 x 0,5x 0,02 

x 0,02) m. Giả sử mô đun đàn hồi pháp tuyến hay mô đun Young: E = 2*105 Mpa và hệ số Poison 

là 0.3. 

Vị trí dầm ngang lần lượt là: x1 = 2.6 m. x2 = 4.8 m, x3 = 6.6 m. 

Vị trí dầm dọc lần lượt là: y1 = 2.7 m, y2 = 5.3 m. 

Sơ đồ tính toán của cửa âu theo hình 2. 

 

Hình 2. Sơ đồ tính toán cửa âu 

Quá trình cấp tháo nước âu tàu sinh ra áp lực thủy tĩnh tác dụng lên cửa âu làm cửa âu biến 

dạng. Sự biến dạng của cửa âu đặc trưng bởi độ võng w(x) khác nhau tại mỗi ô tính toán giới hạn 

bởi dầm ngang và dầm dọc. 

Các hằng số tích hợp được xác định từ điều kiện biên và kết quả tính toán các phương trình 

tuyến tính dựa theo phần mềm toán học Maple [2], [4]. 

Các kết quả tính toán và biểu đồ mô phỏng biến dạng thông qua độ võng của bản mặt cửa 

thể hiện trong hình 3 và hình 4. 

4

0w
q
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Hình 3. Biểu đồ mô phỏng biến dạng cửa âu 

  

Hình 4. Đồ thị biểu diễn biến dạng cửa âu tại vị trí x = 7.3 m và y = 6.65 m 

4. Kết luận 

Từ biểu đồ mô phỏng biến dạng của cửa âu trên hình 3, rút ra các kết luận sau: 

- Các giá trị độ võng tương ứng khác nhau và tăng dần theo áp lực thủy tĩnh, tại các vị trí 

dầm dọc và dầm ngang, cửa âu hoàn toàn không bị võng. Độ võng bản mặt cửa xấp xỉ 0 tại ô bản 

mặt trên. Độ võng của bản mặt cửa đạt giá trị lớn nhất là 0.008 m tại vị trí ô bản mặt cửa dưới cùng. 

Giá trị này nhỏ so với kết cấu cửa nên có thể chấp nhận được; 

- Phần mềm Maple mô phỏng đầy đủ và chi tiết biến dạng của cửa âu và có thể dùng để tính 

toán kiểm tra biến dạng cửa âu hoặc các công trình tương tự trong thực tế. 
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Thiết kế nút khung chịu mô men của hệ kết cấu khung thép chịu động đất có 

giảm yếu tiết diện dầm 
Design of connection moment resisting frame of steel frame to be earthquakes have reduced beam section   

 

Trịnh Duy Thành, Nguyễn Thị Kim Thịnh 
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Tóm tắt  

 Tùy theo mức độ ứng xử của kết cấu chịu lực chính dưới tác dụng động đất mà nhà thép có 

các dạng kết cấu khác nhau như khung chịu mô men, khung với hệ giằng đúng tâm, kết cấu với lõi 

bê tông hoặc vách bê tông, vách thép,... Trong đó khung chịu mô men là dạng kết cấu trong đó lực 

ngang được chịu chủ yếu bởi các cấu kiện làm việc cơ bản chịu uốn. Mục tiêu thiết kế tổng thể của 

khung thép chịu mô men khi chịu tải trọng động đất là các vùng tiêu tán năng lượng chủ yếu được 

bố trí ở các khớp dẻo và các khớp dẻo xuất hiện ở một vị trí nào đó của dầm hoặc ở vị trí liên kết 

giữa dầm, cột mà không được xuất hiện ở cột. Điều này được gọi là “cột khỏe - dầm yếu”. Để làm 

được điều này tại vị trí liên kết dầm, cột dầm bị giảm yếu tiết diện. Dầm có thể bị yếu đi tại một 

khoảng cách từ cột bằng một vết cắt ở cánh khi đó khớp dẻo di chuyển xa cánh cột và làm giảm sự 

tập trung ứng suất tại nút trong sự phát triển của khớp dẻo.  

 Có nhiều cách để giảm yếu tiết dầm. Như hàn thêm cánh phụ vào dầm với tiết diện nhỏ hơn 

yêu cầu là kiểu giảm tiết diện dầm “ERBS-H”; cắt cánh tại một khoảng cách từ cột của một đoạn 

dầm với tiết diện yêu cầu nối với dầm có tiết diện nhỏ hơn là kiểu giảm tiết diện dầm “ERBS-BH”; 

cắt cánh dầm tại một khoảng cách từ cột theo hình “xương chó - dog bone”. Trong đó giảm tiết 

diện dầm theo kiểu xương chó là một sự lựa chọn thông minh tại các liên kết dầm, cột. Nó được 

phát triển đầu tiên bởi Arcelor Mittal được đề xuất trong một chương trình nghiên cứu năm 1988 

sau những hậu quả nặng nề của trận động ở Northridge năm 1994 và Kobe năm 1995. 

Từ khóa: Khung chịu mô men, khớp dẻo, giảm tiết diện dầm. 

Abstract 

 Depending on the severity of the behavior of the main load bearing structure under the 

effect of the earthquake that steel have different types of structures: Moment Resisting Frame 

(MRF), BucklingRestrained Braced Frame (BRBF), Steel Plate Shear Wall (SPSW),... Inside 

moment Resisting Frame - MRF is the structural form in which the horizontal forces are borne 

mainly by the basic structures bending work. Overall design goals of moment Resisting Frame 

when load torque is the regional earthquake energy dissipation are arranged mainly in the joints 

supple and flexible joints appear in a certain position of the beam or at location links between 

beams and columns that appear in the column are not. This is called "strong column-weak beam". 

To do this in the link position beams, columns, the reduced beam section. Beams can be weakened 

at a distance from the column with a cut side while moving away from their joints flexible and 

reduce the column stress concentration in nodes in the development of flexible joints. 

 There are ways to reduce beams section. As weld side wings on the beam with a smaller 

cross section requires the kind of reduce beams section "ERBS-H"; cut off at a distance from the 

passage of a beam columns with required sections connected with a smaller cross-section beam the 

kind of reduce beams section "ERBS-BH"; cut off the beam at a distance from the column under the 

dog bones. In which reduced beam sections style dog bone is a smart choice at the link beams, 

columns. It was developed by Arcelor Mittal first proposed in a research program in 1988 after the 

severe consequences of the earthquake in Northridge in 1994 and Kobe in 1995. 

Keywords: Moment Resisting Frame, plastic hinge, reduce beam section. 
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1. Mở đầu 

 Nói một cách đơn giản, động đất là những rung động của mặt đất, mạnh yếu khác nhau và 

cảm nhận đựơc trên một vùng rộng. Chúng ta có thể so sánh động đất với vụ nổ bên trong lòng đất. 

Nhưng nói theo ngôn ngữ khoa học, thì động đất là sự giải thoát đột ngột một lượng năng lượng lớn 

tích tụ trong một thể tích nào đó bên trong Trái đất. Thể tích tích tụ năng lượng đó gọi là vùng chấn 

tiêu hay lò động đất và tâm của vùng gọi là chấn tiêu. Vị trí hình chiếu trên bề mặt của Trái đất, 

nằm ngay trên chấn tiêu gọi là chấn tâm. Khoảng cách giữa chấn tiêu và chấn tâm gọi là độ sâu 

chấn tiêu. 

 
Hình1. Chấn tiêu và chấn tâm của một trận động đất 

 

Tùy theo mức độ ứng xử của kết cấu chịu lực chính dưới tác dụng động đất mà nhà thép có 

một trong các dạng kết cấu sau:  

- Khung chịu mô men (Moment Resisting Frame - MRF) là dạng kết cấu trong đó lực ngang 

được chịu chủ yếu bởi các cấu kiện làm việc cơ bản chịu uốn; 

- Khung với hệ giằng đúng tâm (lệch tâm), là dạng kết cấu trong đó lực ngang được chịu 

chủ yếu bởi các cấu kiện chịu lực dọc trục; 

- Kết cấu kiểu con lắc ngược là kết cấu mà trong đó các vùng tiêu tán năng lượng được bố 

trí tại chân cột,... 

 Trong đó khung thép chịu mô men là đối tượng nghiên cứu của nhóm tác giả bài báo. Trong 

khung chịu mô men, các vùng tiêu tán năng lượng chủ yếu được bố trí ở các vị trí khớp dẻo trong 

dầm hoặc nút giao nhau giữa dầm - cột để tiêu tán năng lượng gây ra bởi sự uốn theo chu kỳ. Vùng 

tiêu tán năng lượng cũng có thể bố trí trong cột tại các vị trí sau: tại chân khung; tại đỉnh cột ở tầng 

trên cùng đối với nhà nhiều tầng; tại đỉnh cột và chân cột của nhà một tầng. 

 

 
Hình 2. Ví trí khớp dẻo trong khung chịu mô men (MRF) 

 

 Mục tiêu thiết kế tổng thể của khung thép chịu mô men khi chịu tải trọng động đất là các 

vùng tiêu tán năng lượng chủ yếu được bố trí ở các khớp dẻo và các khớp dẻo xuất hiện ở một vị trí 
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nào đó của dầm hoặc ở vị trí liên kết giữa dầm, cột mà không được xuất hiện ở cột. Có 3 lựa chọn 

thiết kế liên kết giữa dầm, cột. Mỗi phương pháp làm xuất hiện khớp dẻo ở vị trí khác nhau. 

- Liên kết cổ điển như hình 3 không làm tăng khả năng chống mô men ở liên kết giữa dầm, 

cột. Khớp dẻo sau đó được hình thành trong các tiết diện dầm ở gần ngay cánh cột; 

 
Hình 3. Gia cường liên kết dầm, cột kiểu cổ điển 

- Những lựa chọn thiết kế khác nhau như hình 4 làm tăng khả năng chông uốn của dầm tới 

mặt cột tới một điểm nào đó có chiều dài ngắn. Khớp dẻo là sự phát triển sau đó từ bề mặt cột; 

 
Hình 4. Các kiểu gia cường khác liên kết dầm, cột 

 

- Liên kết dầm, cột với dầm bị giảm yếu tiết diện. Dầm có thể bị yếu đi tại một khoảng cách 

từ cột bằng một vết cắt ở cánh (RBS). Khớp dẻo di chuyển xa cánh cột và làm giảm sự tập trung 

ứng suất trong nút (được tách ra) trong sự phát triển của khớp dẻo. 

 

 
 

Hình 5. Giảm tiết dầm kiểu “ERBS - H” 
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Hình 6. Giảm tiết dầm kiểu “ERBS - BH” 

 

 
Hình 7. Giảm tiết dầm kiểu “xương chó - dog bone” 

   

  Trong đó giảm tiết diện dầm theo kiểu “xương chó - dog bone” là một sự lựa chọn thông 

minh tại các liên kết dầm, cột. Nó được phát triển đầu tiên bởi Arcelor Mittal được đề xuất trong 

một chương trình nghiên cứu năm 1988. Sau trận động ở Northridge năm 1994 và Kobe năm 1995 

thì sự ứng xử kém của liên kết đã được quan sát thấy ở rất nhiều khung chịu mô men. Và cách giảm 

tiết dầm theo kiểu “xương chó - dog bone” là sự lựa chọn thiết kế cho các liên kết dầm, cột trong 

khung thép chịu mô men dưới tác dụng của động đất. 

2. Liên kết dầm, cột với dầm giảm yếu tiết diện kiểu “dog bone” 

2.1. Liên kết dầm cột với tiết diện dầm giảm yếu kiểu “dog bone” 

  Thiết kế hình dáng và kích thước giảm yếu tiết diện dầm. Một dạng tốt nhất đề giảm tiết 

diện cánh dầm là cắt tròn như hình 6. 

Chiều dài của vết cắt tròn s và khoảng cách từ chỗ cắt đến mặt của cánh cột a thỏa mãn điều 

kiện: 0.5 0.75 ;0.65 0.85b a b h s h                                          (2.1) 

 Trong đó: b là bề rộng cánh dầm; h là chiều cao dầm; 

Độ sâu vết cắt nên thỏa mãn:0.2 0.25 ;b c b                                                             (2.2)                                       

 Mô men kháng uốn tiết diện giảm 
,Rd,RBSplM  được tính với chiều rộng cánh dầm:

 2 ;eb b c= -  Công nhận khớp dẻo cách mặt cột 1 khoảng: / 2X a S= +

  Kiểm tra tiết diện dầm giảm yếu: mô men uốn liên kết dầm cột là: 

,connection pl,Rd,RBS pl,Rd,RBS; 2 / 'Ed Ed EdM M V X V M L= + =                                                            (2.3) 

Trong đó: L’ là khoảng cách giữa khớp dẻo bên trái bên phải ở vị trí cuối của dầm như hình 

11; VEd,E là lực cắt theo tình huống thiết kế chịu động đất tại vị trí khớp dẻo; M Ed,connection là mô 

men uốn thiết kế tính toán theo tình huống thiết kế chịu động đất. 

Kiểm tra điều kiện mô men của liên kế: 
,connection , ,1,1Rd ov pl Rd beamM M                    (2.4) 

Kiểm tra điều kiện lực cắt của liên kết 
, , ,1.1Rd connection Ed Ed G ov Ed EV V V V = +                      (2.5) 
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Hình 8. Hình dáng và kích thước giảm tiết diện dầm kiểu “xương chó - dog-bone” 

 
Hình 9. Tính toán mô men và lực cắt tại tiết diện giảm yếu (vị trí khớp dẻo) 

2.2. Ví dụ tính toán liên kết dầm, cột với dầm giảm tiết diện kiểu “xương chó - dog bone” của 

hệ kết cấu khung thép chịu động đất  

2.2.1. Số liệu công trình 

 Thiết kế nút phía trong khung trục ngang nhà theo phương X với dầm giảm tiết diện kiểu 

“xương chó - dogbone” của công trình tòa nhà văn phòng cao 10 tầng xây dựng tại Hải Phòng mỗi 

tầng cao 3 m, kích thước mặt bằng 28 x 25 m. Hệ kết cấu bao gồm cột thép tiết diện chữ I (HBE) và 

dầm thép tiết chữ I (IPE), lõi vách thang máy bằng BTCT. Mác thép S355. Tiết diện dầm cột của 

công trình đã được lựa chọn tính toán đảm bảo điều kiện “cột khỏe - dầm yếu”. 

- Tiết diện dầm theo phương ngang nhà X chọn IPE 330. 

- Tiết diện dầm theo phương dọc nhà Y chọn IPE 300. 

- Tiết diện cột chọn IPE 300HE340M. 
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2.2.2. Tính toán liên kết dầm, cột với dầm giảm tiết diện kiểu “xương chó - dog bone”  

 Dùng phương pháp phân tích phổ phản ứng nhiều dạng dao động kết hợp với phần mềm 

tính toán kết cấu Etabs 9.7.4 để tính toán nội lực công trình với tiết diện dầm chưa giảm yếu. Kết 

quả nội lực nút phía trong khung trục ngang nhà theo phương X bằng phương pháp phổ phản ứng 

dạng dao động. Giá trị mô men uốn lớn nhất của dầm ở tầng 9 ở phần tử B59: 114,52 kNm. 

Bảng 1. Kết quả nội lực dầm khung trục X2 

Tầng Dầm Tổ hợp Loc P V2 V3 T M2 M3 

STORY9 B59 THBAO MIN 2.1 0.00 0.96 0.00 0.00 0.00 -114.52 

 

Dầm IPE330 3

, 804.10 355 285,42 114,52pl RdM kNm kNm=  =   

Thiết kế hình dáng và kích thước giảm yếu tiết diện cánh dầm theo kiểu “dog - bone”: 

 Khoảng cách a từ chỗ cắt đến mặt của cánh cột thỏa mãn (2.1): 0.5 0.75 ;b a b   
 Chọn: 0,75 0,75 160 120 ;a b mm=  =  =   

 Chiều dài s của vết cắt tròn thỏa mãn (2.1): 0.65 0.85h s h  ; 

Chọn: 0,85 0,85 330 280,5s h mm=  =  = ; 

 Độ sâu vết cắt nên thỏa mãn (2.2): 0.2 0.25 ;b c b   

 Chọn 0,25 0,22 160 40c b mm=  =  = ; 
Vị trí khớp dẻo: / 2 120 280,5 / 2 260,25X a s mm= + = + = . 

  
Hình 10. Nút khung trong với giảm tiết diện dầm IPE330 kiểu “dogbone” 

Kiểm tra điều kiện giảm yếu tiết diện dầm: 

Mô men lớn nhất thu được ở đầu dầm và biểu đồ mô men uốn được xấp xỉ như là tuyến tính 

giữa dầm và 1/3 nhịp, do đó thời điểm thiết kế uốn trong RBS như sau: 1/3 nhịp = 7000/3 = 2333 

mm. Mô men tiết diện tại vị trí khớp dẻo: 

, 114,52 (2333 260,25) / 2333 101,75d RBSM kNm=  - =
 

 
Hình 11. Vị trí khớp dẻo ở dầm giảm tiết diện (RBS) kiểu “dogbone” 

Mô men dẻo của mặt cắt IPE 330 (chưa giảm tiết diện dầm) bằng: 
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3 6

,yfy ,W 804 10 355 285,42 10 ;pl y pl ycM f Nmm=  =   = 
 

 
Đây là kết quả của việc bổ sung: 

6M (h ) 160 11,5 355 (330 11,5) 208.10flange f y fbt f t Nmm= - =    - =
 

6M (h ) 160 11,5 355 (330 11,5) 208.10flange f y fbt f t Nmm= - =    - =
 

2 2 6

w (h 2 ) / 4 8 355 (360 2 12,7) 62,7 10eb w y fM t f t Nmm= - =   -  = 
 

Mô men do bán kính gốc tại nút giao cánh và bụng:
 
6 6

, , w (285,42 208 62,7) 10 14,64 10pl y fy flange ebM M M Nmm- - = - -  = 
 

Mô men dẻo của việc giảm  IPE 360 được tính như sau: 2 80eb b c mm= - =  
 

Mô men cánh: 
 

6

( )M (h ) 80 11,5 355 (330 11,5) 104 10flange RBS f y fbt f t Nmm= - =    - = 
 

Mô men dẻo khi giảm tiết diện dầm: 
 

6 6

, , (104 62,7 14,64).10 181,4.10 181,4pl Rd RBSM Nmm kNm= + + = =  

Bán kính cắt tròn: 2 2(4 ) / 8c 265,88R c s mm= + =  

Lực cắt ngang khi giảm tiết diện dầm do tác động động đất tương ứng với việc 

khớp dẻo hình thành ở đầu bên trái và bên phải của dầm:  

, , ,2 / 'Ed E pl Rd RBSV M L=  

' 7000 377 260,25 6363 6,363columnL L h X mm m= - - = - - = =  

Lực cắt do tác động động đất: 
, 2 181,4 / 6,363 57Ed EV kN=  =  

Lực cắt ,Ed GV do tải trọng bản thân 
2iG Q+   là:  

, 83,41/ 0,5 / 7*0,5*6,363 75,82Ed GV kN= =  

, , ,1,1 75,82 1,1 1,25 57 154,22Ed RBS Ed G ov Ed EV V V kN= + = +   =  

Mô men tại nút sau khi giảm tiết diện dầm : 

, , , ,1,1 289,56Ed connection RBS ov pl Rd RBS EdM M V X kNm= +  =  

Mô men tại nút sau trước khi giảm tiết diện dầm:
 

, , ,1,1 1,1 1,25 285,42 392,5 ; 1,25Rd connection ov pl Rd beam ovM M kNm  =   = =
 

Nhờ có việc giảm tiết diện dầm, mô men thiết kế cho dầm ở nút giao giữa dầm và cột đã 

giảm từ 392,5 kNm xuống 289,56 kNm. Việc giảm trong mô men thiết kế cho các liên kết do giảm 

tiết diện dầm là: (392-289,56)/392,5 = 26%. 

Việc kiểm tra thiết kế cho lực cắt tại các kết nối là:
  

, , ,1,1Rd connection Ed Ed G ov Ed EV V V V = +  

Trước khi giảm tiết diện dầm:
, 83.41 1,1 1,25 112,13 237,59Rd connectionV kN +   =

 

Sau khi giảm tiết diện dầm (RBS): , , 75,82 1,1 1,25 57 154,22Rd connection RBSV kN +   =  

Việc giảm lực cắt thiết kế do giảm tiết diện dầm là: (237,59-154,22)/237,59 =35%. 

Vậy việc giảm yếu tiết diện dầm đã giảm mô men thiết kế xuống 26% và lực cắt xuống 35% 

trong liên kết dầm cột (nút khung) phía trong khung trục ngang nhà theo phương X. 

3. Kết luận và kiến nghị 

 Như vậy việc giảm tiết diện dầm theo kiểu “xương chó - dog bone” trong liên kết dầm, cột 

của khung thép chịu mô men dưới tác dụng của động đất mang lại những ưu điểm: giảm độ cứng 

của kết cấu không đáng kể vì tiết điện dầm chỉ giảm ở đoạn chiều dài rất ngắn; không đòi hỏi sự 
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thay đổi của tiết diện để bù đắp lại phần tiết diện đã giảm yếu; giảm sự tập trung ứng suất của kết 

cấu; cho phép tiết diện cột giảm xuống giả thiết tiết diện cột đã được chọn theo“cột khỏe - dầm 

yếu”; cho phép giảm kích thước của các phần tử tăng cứng (độ dày tấm lót, đường kính bu lông,...) 

cần thiết trong cột cho việc truyền mô men và lực cắt trong liên kết từ đó giúp giảm giá thành của 

các liên kết. 

 Việc giảm tiết diện dầm trong liên kết dầm, cột làm cho khớp dẻo (vùng tiêu tán năng lượng 

động đất) sẽ xuất hiện ở một vị trí nào đó của dầm hoặc ở vị trí liên kết giữa dầm, cột mà không 

được xuất hiện ở cột. Từ đó giúp chúng ta trong tính toán thiết kế sẽ chủ động thiết kế một số lượng 

khung kháng chất nhất định với tiết diện dầm cột lực chọn theo điều kiện “dầm yếu cột khỏe”. Còn 

các khung còn lại sẽ được thiết kế với tiết diện dầm, cột nhỏ hơn nhằm giảm chí phí chế tạo và xây 

dựng. 

 Để đánh giá được chính xác việc giảm sự tập trung ứng suất tại liên kết dầm cột cũng như 

mô hình hóa nút khung với dầm giảm tiết diện ngay từ đầu khi tính toán thiết kế công trình thì 

nhóm tác giả kiến nghị ngoài sử dụng các phần mềm tính toán còn sử dụng các phần mềm phân tích 

kết cấu mạnh mẽ như Analysis. 
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Abstract 

In harbour, not only has breakwater affected on the reduction of wave height but it also has 

prevented sedimentation depositing in access channels. Hence, dredging volume each year will be 

decreased. The content of this paper presents all natural factors that influence deposition-erosion 

process in access channels, relying on calculating tool MIKE 21 to calculate deposition-erosion 

volume in each factor. According to the input data, authors calculated the breakwater’s effects on 

deposition-erosion process in access channel of Dung Quat thermal power plant. The results are 

collected and compared in cases that have and have not the breakwater to affirm the sedimentation 

preventing function of the breakwater in harbour.     

Keywords: Breakwater, deposition, erosion, access channel.   

 

1. Introduction 

Estimately, the middle of Vietnam has a total coastline length of over 1000 km, where 

residences and coastal economic zones most locate. In particular, Dung Quat Economic Zone 

(Quang Ngai province) is important for the development of the deep-water port system at Dung 

Quat Bay. Dung Quat Thermal Power Plant Project has been approved by the Government and 

Quang Ngai province, which is under land clearance stage. Following the approved plan, the project 

will establish a 3,5 km branch channel from national channels to the existing channel of Dung Quat 

port, adding 1,3 km to the existing west breakwater that will be the coal port for 100.000 DWT 

cargo ships [1]. 

So far, there is no specific research on the effects of the breakwater on sediment in access 

channel. The purpose of this paper presents the natural elements affecting the deposition - erosion 

in channels and calculates the access channel at Dung Quat Thermal Power Plant under the 

influence of prolonged breakwater. The calculated results give the most accurate estimated volume 

of the sedimentation over time.  

2. Originations impact deposition-erosion process in access channels   

According to [3], access channels are designed to ensure that the width and depth are safe 

for ship navigating. However, the slope of the access chanels can be eroded or deposited because of 

two main reasons: 

- The impact of pure flow; 

- The impact of flows and waves. 

It is easy to understand that the causes of erosion are the flows and waves that impact on 

slope and sedimentation movement, but the eroded volume of slope is usually smaller than 

deposited one. 

Moreover, the phenomenon of sedimentation will affect the harbour navigating depth for the 

vessels, which also is a significant issue with all access channels in Vietnam. 

Sediment in access channels can be categorized as below: 

- Bottom sediment: sediment moves closely to the river bottom in the form of rolling, 

sliding, jumping motion; it’s velocity is different from the flow velocity; 
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- Suspended sediment: sediment moves in the water for a long time, it’s velocity is similar 

to the flow velocity. 

3. Choosing calculation tools 

Currently, the world is using some computational models of hydraulics, such as: 

- HEC - RAS model (HEC- River Analysis System), the Association of American military 

engineers built it to simulate river systems; 

- MIKE model developed by DHI Water & Environment; 

- Delft - 3D model developed by Hydraulics Institute of Delft, the Netherland; 

- ISIS model developed by Halcrow company and Wallingford university. 

Dung Quat Bay is a hydrological and hydraulic system influenced by the natural elements 

and artificialities. Calculated area is a small area under the influence of both hydrological factors 

and combination construction. Therefore, the most appropriate tool is 2-D hydraulics model to  

simulate the hydrodynamics for this area. 

With the goal of simulating and calculating the effects of breakwaters on access channels in 

Dung Quat Thermal Power Plant, author selected MIKE 21 software, for it meets the following 

criterias: 

- Being a multi-function set of modular software; 

- Tested with actual projects over the world; 

- Providing hydraulic calculations with high accuracy; 

- Satisfying the purpose of the research; 

- User-friendly. 

MIKE 21 basic equations [2] 

Continuity equation: 

wv
S

y z

  
+ + =

  

u

x
         (1) 

Moment equation in the x and y direction: 
2

0 0

wu 1
a

u t s
z

p pu u vu g u
fv g dz F v u S

t x y z x x x z z



 

       
+ + + = - - - + + +

        

 
 
 

   (2) 

2

0 0

wv 1
a

v t s
z

p pv v vu g v
fu g dz F v v S

t y x z y y y z z



 

       
+ + + = - - - - + + +

        

 
 
 

  (3) 

Where: t- time; x, y and z- coordinate Cartesian; f = 2Ωsin - Coriolis parameter; vt - 

vertical viscous mess; S - the magnitude of the flow due to the orriginal points; (us, vs)- velocity of 

flow going into realms; Fu, Fv -the terms horizontal stress. 

Sediment transport module MIKE 21 ST [2] 

Mike 21 ST, the calculating module of sediment transport, is determined by 5 theories: 

+ Engelund and Hansen’s theory of total sediment transport; 

+ Engelund and Fredsøe’s theory of total sediment transport;  

+ Zyserman and Fredsøe’s formula of sediment transport; 

+ Meyer-Peter and Müller’s theory of total sediment transport;  

+ Ackers and White’s formula of total sediment transport. 

4. Calculation results 

Input data model MIKE 21: topography; geology; wind (wind storms, wind seasons); 

hydrology. 
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Figure 1. The topography of this 

area 

Figure 2. Topography and grid of access 

channels 

Wind directions: 

- Windstorm: hurricanes reach the shore in any directions, selected particular direction 

(causing the highest wave) and the other directions on two sides, namely: 18o, 48o, 78o, 108o, 348o; 

- Seasonal wind: directions depending on wind graphic in the working area, two 

representative velocities chosen are 9 m/s and 14,9 m/s; the wind directions are selected as the 

directions of seasonal wind blowing from the sea, which is capable of causing large waves: 18o, 

45o, 90o, 315o. 

Table 1. Factors causing deposition-erosion process in access channels 

Total volume 

Causing storm wind  
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flow Velosity 9 m/s Velosity 14,9 m/s 
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Calculation steps: the input data model  wave parameters in access channels  deposited-

eroded sedimentation volume in access channels (within 1 year). 

The total sedimentation volume in access channels at the port of Dung Quat Thermal Power 

Plant [1] is calculated in two cases, the extended western breakwater (1,3 km) the one without the 

extension to identify the effects of breakwater on deposited - eroded access channel obviously. 

Calculated results show that: 

+ The deposition - erosion volume with storm waves are negligibly compared to the season 

waves and currents due to the very short time impact; 

+ The volume by seasonal waves: the deposition volume in case with breakwater is larger 

than the other; 

+ The volume by flow: the deposition volume in case with no breakwater is larger than the 

other and dominates the access channels; 

+ The total amount of deposition volume with no breakwater is more than the other with 

average thickness of 0,64 m. 
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Table 2. Total volume in two cases 

Number Kind of sediments 
No sketching 

breakwater (m3) 

With sketching 

breakwater (m3) 

1 By storm wind  -2.970 -2.055 

2 By season wind 36.946 95.810 

3 By flow 685.576 28.441 

Total 719.552 122.196 

 

 
Figure 3. Comparison of two cases 

5. Conclusion 

Theoretically, this paper presents the origin of sediment and the factors cause deposition and 

erosion in access channels, beside argumenting and showing the reasons for choosing the MIKE 21 

model to calculate the quantity of deposition-erosion volume. 

In term of calculations, the authors performed calculations determining deposition-erosion 

volume in a year with no breakwater and with added breakwater, hence, proposing 

recommendations to build the sketching breakwater to reduce the dredging volume annually, 

ensuring the technical requirements with access channels. 
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Ứng dụng bộ lọc Kalman mở rộng cho hệ thống lái thích nghi tàu thủy  
Using extended Kalman filter to design ship’s adaptive autopilot system 

 

Đinh Anh Tuấn,  

Hoàng Đức Tuấn, Phạm Tâm Thành 

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam,  

dinhanhtuan@gmail.com  

Tóm tắt 

Bài báo giới thiệu mô hình toán của phương tiện chuyển động hàng hải liên quan đến việc 

nghiên cứu yếu tố động của nó trong hai phần là động học và động lực học. Chuyển động của 

phương tiện hàng hải trên biển giống như chuyển động của vật thể rắn có dạng sáu bậc tự do từ 

sáu trục độc lập để diễn tả vị trí và hướng của thiết bị. Trên cơ sở đó đưa ra mô hình động học của 

tàu thủy ở dạng đầy đủ, cũng như dạng Nomoto đơn giản; đồng thời đề xuất hệ thống lái thích nghi 

tàu thủy sử dụng cấu trúc bộ lọc Kalman mở rộng để lọc thành phần chuyển động tần số thấp của 

tàu ra khỏi nhiễu sóng bậc cao do sóng biển gây ra, cũng như nhận dạng các tham số của tàu. 

Từ khóa: Hệ thống lái thích nghi, chuyển động của phương tiện hàng hải, bộ lọc Kalman 

mở rộng. 

Abstract  

This paper presents the modeling of marine vehicles related to the study dynamics into two 

parts: kinematics and kinetics. This study discusses the motion of marine vehicles in six degrees of 

freedom since six independent coordinates are necessary to determine the position and orientation 

of a rigid body. On that basis, the dynamic model of the ship is presented in full form, and simple as 

Nomoto model; design of an adaptive autopilot for ships is discussed with an extended Kalman 

filter estimating the ship’s parameters and separating the low frequency component of the motion 

from the noisy measurement due to the wave disturbances.  

Keywords: Adaptive autopilot, the motion of marine vehicles, extended Kalman filter. 

1. Đặt vấn đề 

Trong quá trình nghiên cứu tổng hợp, thiết kế các bộ điều khiển của hệ thống lái cho tàu 

thủy thì yếu tố quan trọng hàng đầu là có mô hình động học của đối tượng. Cho tới nay đã có rất 

nhiều công trình đề xuất các mô hình toán của phương tiện hàng hải như SNAME (1950), Davidson 

và Schiff (1946), Nomoto (1957),… Trên cơ sở các kết quả đó, tác giả trình bày trình tự hình thành 

mô hình toán của phương tiện chuyển động hàng hải nói chung và tàu thủy nói riêng, đồng thời xây 

dựng dạng mô hình thích hợp nhất cho hướng tiếp cận nghiên cứu, sao cho mô hình không quá 

phức tạp để có thể sử dụng, cũng như không quá đơn giản để đánh mất đi tính chính xác khi tổng 

hợp bộ điều khiển. Trong hầu hết các ứng dụng lái tự động tàu thủy, một yếu tố quan trọng là góp 

phần vào loại bỏ thành phần chuyển động do sóng biển tần số cao [2, 4]. Nếu không xử lý được vấn 

đề này, thì nhiễu sóng sẽ gây ra hiện tượng mài mòn trên các phần tử thực hiện như bánh lái, chân 

vịt. Hiện nay, có nhiều phương pháp loại bỏ thành phần nhiễu sóng tần số cao như sử dụng kỹ thuật 

vùng không nhạy, thiết kế bộ lọc thông thường, sử dụng bộ quan sát trạng thái, bộ lọc thích nghi,… 

[3, 5, 6]. Bên cạnh đó, chế độ vận hành khai thác và tốc độ của tàu cũng thay đổi thường xuyên nên 

vấn đề nhận dạng tham số K, T khi sử dụng mô hình toán Nomoto để thiết kế bộ điều khiển cũng 

cần được giải quyết như trong các tài liệu [1, 2]. Do đó, ở hầu hết công trình nghiên cứu thì hai vấn 

đề lọc trạng thái hướng đi và nhận dạng tham số của con tàu được thực hiện tách biệt. Trong bài 

báo này, tác giả đề xuất giải pháp sử dụng bộ lọc Kalman mở rộng để thực hiện đồng thời hai 

nhiệm vụ trên. 

2. Nội dung 

2.1. Mô hình toán học các phương tiện hàng hải 

Khi phân tích chuyển động trên biển của một phương tiện hàng hải bất kỳ (tàu thủy, tàu 

ngầm, thiết bị lặn,…) có dạng 6 bậc tự do, thường sử dụng hai hệ tọa độ được thể hiện như hình 1. 
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Hình 1. Các hệ tọa độ cho phương tiện hàng hải 

 Hệ tọa độ cố định (quán tính) gắn trên trái đất  XYZ O  gọi là hệ tọa độ n (NED: North-Eath-

Down) trong đó trục Z  hướng xuống dưới vào tâm trái đất. Như vậy, đã bỏ qua chuyển động của 

Trái đất quay quanh trục của nó và chuyển động của Trái đất quanh Mặt trời. 

Hệ tọa độ cố định gắn trên phương tiện hàng hải  0 0 0X Y Z C  gọi là hệ tọa độ b, (trong nhiều 

trường hợp chọn gốc tọa độ C trùng với G là trọng tâm của phương tiện) được định nghĩa như sau:

0X - trục hướng từ  sau về phía trước của phương tiện; 0Y  - trục hướng từ bên trái sang bên phải 

của phương tiện; 0Z - trục hướng từ trên đỉnh xuống dưới đáy phương tiện. Trong hệ tọa độ n 

phương tiện hàng hải được biểu diễn bởi vector   bao gồm vector tọa độ 
1

  và vector hướng 
2

  

như sau: 

     
1 2

T T
   

 
;  

1

T
x y z  ;  

2

T
                                                  (1) 

Trong đó: , ,x y z  là tọa độ của chuyển động dọc theo các trục , ,X Y Z ; , ,    là góc Euler 

của chuyển động quay quanh các trục , ,X Y Z . 

Ngoài ra, vector tốc độ   trong hệ tọa độ b bao gồm hai thành phần là tốc độ dài 1  và tốc 

độ góc 2  như sau: 

                             
1 2

T T
   

 
;  1 w

T
u v  ;  2

T
p q r                                    (2) 

Trong đó: , ,u v w  là vận tốc dài dọc theo các trục 0X  (trượt dọc - surge), 0Y  (trượt ngang - 

sway), 0Z  (trượt đứng - heave); , ,p q r  là vận tốc góc quay quanh các trục 0X  (lắc ngang - roll), 0Y  

(lắc dọc - pitch), 0Z  (quay trở - yaw). Cũng trong hệ tọa độ này các lực và mô men tác động lên 

phương tiện được biểu diễn như sau: 

                     
1 2

T T
   

 
;  1

T
X Y Z  ;  2

T
K M N                                                    (3) 

Chuyển động của phương tiện hàng hải là chuyển động của vật thể trong không gian ba 

chiều - 6 bậc tự do. Theo [2, 3] thì chuyển động của phương tiện hàng hải được biểu diễn bằng 

phương trình sau: 

                                   1 11 2
J   ;  2 22 2

J                     (4) 

Trong đó  1 2
J   và  2 2

J   là các ma trận chuyển đổi trục tọa độ, các ma trận (4) được tính 

toán trên cơ sở lý thuyết của Euler trong chuyển động quay [2] như sau: 
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1 2

os os sin os os sin sin sin sin os os sin

sin os os os sin sin sin os sin sin sin os

sin os sin os sin

c c c c c c

J c c c c c

c c

           

            

    

   
 

    
      (5) 

  

 
       

   

       
2 2

1 sin tan os tan

0 os sin

0 sin / os os / sin

c

J c

c c

   

  

   

 
 

  
 
                                            

Từ (5) ta có thể viết lại phương trình động học như sau: 

                               

 

1 3 321 1

22 13 3 2

J

J

 

 





               

                                                                           (6) 

Theo lý thuyết cơ học của Newtonian và Lagrangian [4], ta có phương trình động lực học có 

dạng: 

               1 2 1 2 2 2 1G Gm r r                                                 (7) 

                         2 2 2 1 2 1 20 0 Gmr                                                   (8) 

Trong đó: m là trọng lượng của phương tiện hàng hải với;  
T

G G G Gr x y z  là tọa độ trọng 

tâm của phương tiện. 

      
0

x xy xz

yx y yz

zx zy z

I I I

I I I

I I I

  
 

    
   

; 
0 0 0T                                                           (9) 

Thay các giá trị của (9) vào (7), (8) và bằng cách chọn tọa độ trọng tâm G thích hợp nhận 

được (7), (8), và viết lại như sau: 

     2 2

G G Gm u vr wq x q r y pq r z pr q X         
 

 

     2 2

G G Gm v wp ur y r p z qr p x qp r Y         
 

 

                                           2 2

G G Gm w uq vp x p q x rp q y rq p Z         
 

                               (10)

     x z y G GI p I I qr m y w uq vp z v wp ur K          
 

     y x z G GI q I I rp m z u vr wq x w uq vp M          
 

                       z y x G GI r I I pq m x v wp ur y u vr wq N          
   

Bằng cách tách các lực và mô mem , , , , ,X Y Z K M N  của (10) thành hai phần, một phần là 

các ảnh hưởng của các yếu tố nhiễu bên ngoài và một phần là tín hiệu điều khiển khi đó phương 

trình (10) cùng với các phương trình (4), (5) và (6) có thể được viết lại như sau: 

                                             uM C D g                                                  (11) 

                                             
2

J    

Trong đó: M  là ma trận quán tính, C  là ma trận Coriolis, D  là ma trận tắt dần, g  là ma 

trận lực và mô men do trọng lực tàu gây ra. 

2.2. Mô hình toán học tàu thủy 

Tàu thủy là phương tiện hàng hải nổi trên mặt nước và chuyển động trong mặt phẳng ngang, 

bao gồm các chuyển động trượt dọc, trượt ngang và quay trở. Gốc tọa độ O được chọn đặt trong 

mặt phẳng trung tính của tàu do đó 0Gy  . Để hình thành mô hình toán đáp ứng việc tổng hợp bộ 

điều khiển lái và tốc độ của tàu giả thiết 0xy yzI I   và 0w p q w p q       

Ngoài ra, các lực và mô men , , , , ,X Y Z K M N  tác động vào tàu bao gồm ảnh hưởng của sóng, 

gió, dòng hải lưu, ma sát thân tàu và các lực đẩy sinh ra. Nếu để các ngoại lực và mô men trong một 
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biến chung, sẽ không có nhiều ý nghĩa trên thực tế. Do đó, cần xây dựng được mối liên hệ trực tiếp 

giữa chúng với các tín hiệu điều khiển cụ thể trên một con tàu như góc bẻ bánh lái, lực đẩy của 

chân vịt, lực đẩy của chân vịt mũi tách biệt với các yếu tố ảnh hưởng của sóng, gió, dòng hải lưu, 

ma sát thân tàu và các lực đẩy sinh ra. Khi đó (10) có thể rút gọn lại:  

                                          2

Gm u vr x r X                                         (12) 

 Gm v ur x r Y    

 z GI r mx v ur N    

Trong đó:  2 2 21u vr rr cc extu u
X X u X vr X u u X r t T X c X        ; v r v rY Y v Y r Y v Y r Y     ;  

v r v rN N v N r N v N r N     ;  là góc bẻ bánh lái. 

Tách hai phương trình sau của (12) ta được phương trình cho hệ thống lái của tàu như sau: 

                        

0

0

v G r v r

G v z r v G r

m Y mx Y Y mu Y Yv v

mx N I N N mx u N Nr r






           

                    

             (13) 

Từ (13) ta thấy hệ có dạng phi tuyến để có được phương trình tuyến tính đơn giản mà không 

hạn chế khả năng áp dụng mô hình ta giả sử tàu chuyển động với vận tốc 0u  không đổi theo [3], từ 

phương trình (12) bằng cách loại bỏ v  khỏi (13) ta thu được hàm truyền đạt Nomoto bậc hai và bậc 

một giữa r với   như sau: 

 
 

  
3

1 2

1

1 1

K T Sr
S

T S T S




 

, mà r  , do đó  
 

  
3

1 2

1

1 1

K T S
S

S T S T S








 

;  
 1

K
S

S TS







                 (14) 

Trong đó hệ số khuếch đại , vK K và các hằng số thời gian 1 2, ,T T T  được xác định từ (11). 

Cũng theo [2] sau khi mô phỏng các đặc tính tần số biên pha cho thấy mô hình Nomoto bậc một chỉ 

sử dụng tốt ở vùng tần số thấp dưới  210 d /ra s  như hình 2. 

 
Hình 2. Đặc tính tần số biên pha của mô hình Nomoto bậc một 

2.3. Mô hình toán học của nhiễu loạn môi trường 

 Trong phần này, chúng ta sẽ xem xét mô hình toán của nhiễu môi trường. Đối với tàu thủy, 

những loại nhiễu sau đây cần được xem xét như sóng, gió, dòng hải lưu. Các nhiễu này là nhiễu 

cộng và nhiễu nhân của phương trình động học của chuyển động. Tuy nhiên, giả thiết rằng nguyên 

tắc xếp chồng sẽ được ứng dụng. Đối với hầu hết các ứng dụng điều khiển hàng hải, thì đây là một 

phép xấp xỉ. Khi đó, (11) trở thành phương trình tuyến tính của chuyển động bao gồm cả nhiễu môi 

trường gây ra được viết như sau: 

RB V A P wave wind currend

radiation induced forces environmental forces

M N M N G        



       

 

Thành phần dòng hải lưu thể hiện bởi vector vận tốc chất lỏng có thể viết  , , ,0,0,0
T

c c c cu v w   

trong đó ba thành phần cuối của chuyển động bằng không. Nên có thể viết: 

current FK c A c P c V c

viscous forcesFroude Kriloff diffration forces

M M N N    



   
 

Thành phần gió thường được bù vào hệ thống lái sau khi đo được vận tốc và hướng gió. 

Cuối cùng, thành phần sóng biển với quá trình tạo ra sóng do gió bắt đầu với sự xuất hiện của sóng 
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Hình 3. Xếp chồng chuyển động tần số 

thấp và cao do sóng của tàu 

nhỏ gợn lăn tăn trên mặt nước. Điều này làm tăng lên lực kéo mà lực này lần lượt cho phép các 

sóng ngắn được lớn dần. Sóng ngắn này liên tục được lớn dần cho đến khi cuối cùng chúng bị gãy 

và năng lượng của chúng bị tiêu tan. Sóng do gió tạo ra thường được biểu diễn như là tổng của một 

số lượng lớn các thành phần sóng. Biên độ sóng 
iA  của thành phần sóng thứ i liên quan đến hàm 

mật độ phổ sóng  iS   như sau  2 2i iA S    , trong đó i  là tần số góc của thành phần sóng thứ i và 

  là sự sai khác không đổi giữa các tần số kế tiếp. Độ cao của sóng được thể hiện như sau: 

       2 3

1 1

1
, 2

2

N N

i i i i i i i i i i
i i

x t A cos t k x k A cos t k x O A    
 

       
 

Mật độ phổ của sóng chuẩn có dạng:      6 2 2 2 22S C exp g V m s       

Từ đó, theo [2] có mô hình chuyển động của tàu do sóng tần số cao có dạng: 

                                        
   

2 2
02

w
H H

K s
s w s

s s


 


 

              (15) 

Chu kỳ sóng nằm trong dải từ 5s < T0 < 20s, tần số của phổ sóng Pierson-Moskowits sẽ nằm 

trong dải từ 0.05Hz < f0 < 0.2Hz. Sóng trong vùng tần số này sẽ sinh ra lực và mô men dao động 

lớn, gọi là lực và mô men sóng bậc một. Ngoài ra, chuyển động còn được tạo ra bởi lực của sóng 

bậc hai cũng cần được xem xét. Tuy nhiên, thành phần lực sóng trôi dạt bậc hai này có thể khống 

chế tác dụng của nó bằng hệ thống lái tự động. Như vậy, nhiễu sóng bậc một thường thay đổi quanh 

tần số 0.1Hz, gần tới hoặc nằm ngoài dải thông điều khiển của tàu, tuy nhiên nó lại nằm trong dải 

thông của các phần tử thực hiện. Điều này cho thấy rằng một bộ lọc thích hợp cho các tín hiệu phản 

hồi trạng thái phải được sử dụng để tránh nhiễu sóng bậc một gây ra đối với các tác động điều 

khiển. Ngoài ra, chúng ta cũng không mong muốn bánh lái, chân vịt mũi,… phải hoạt động quá 

nhiều nhằm bù cho phần chuyển động lắc do sóng tần số cao tạo ra. Một bộ lọc như vậy gọi là bộ 

lọc sóng. Để làm được điều này, người ta thường giả định rằng chuyển động tổng hợp của hệ thống 

gồm tàu và sóng được biểu diễn trong một cấu trúc gồm chuyển động tần số thấp của tàu và chuyển 

động tần số cao của sóng như hình 3. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Đối với hệ thống lái tự động tàu thủy, giả thiết rằng phương trình động học theo hướng tàu 

được viết theo hai thành phần như sau:              L H ship wave Hs s s G s s G s w s      
, 

trong đó 

 Hw s  là nhiễu trắng Gaussian và hàm truyền đạt tương ứng với hai thành phần đó có dạng: 
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1 2

1

1 1
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K T s
G s

s T s T s




 

 

                                       
 

2 2
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w
wave

K s
G s
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                                                 (16) 
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Từ (16) ta có sơ đồ khối của hệ thống lái tự động với nhiễu tác động được xếp chồng thể 

hiện trên hình 4. 

 
Hình 4. Sơ đồ khối hệ thống lái tự động với nhiễu sóng tác động 

 

2.4. Thiết kế bộ lọc sóng trên cơ sở bộ lọc Kalman mở rộng 

Một thay thế phổ biến cho các bộ lọc nhiễu sóng dạng thông thường là ứng dụng bộ quan 

sát trạng thái. Bộ quan sát trạng thái này được thiết kế trên sơ sở sử dụng mô hình của tàu và mô 

hình nhiễu sóng. Trên thực tế, thì bộ lọc nhiễu sóng trên cơ sở mô hình rất thích hợp để tách biệt 

thành phần chuyển động tần số thấp và thành phần chuyển động tần số cao ra khỏi nhau, thậm chí 

cho cả các tàu mà dải thông điều khiển gần bằng và lớn hơn tần số giới hạn vùng suy giảm (hình 2). 

Ngoài ra, các tham số con tàu là K, T của mô hình (14) không phải là hằng số, mà phụ thuộc vào 

tốc độ tàu, chiều cao mớn nước và sự thay đổi của tải trọng tàu. Vì vậy, vấn đề đặt ra là sử dụng 

một cấu trúc như thế nào để vừa có khả năng tách được thành phần chuyển động tần số thấp của tàu 

lại vừa có khả năng nhận dạng được các tham số K và T. Trong trường hợp này bộ lọc Kalman mở 

rộng rất thích hợp được xem xét sử dụng. 

Thuật toán lọc Kalman cơ bản được thiết kế để ước lượng trạng thái cho các hệ thống tuyến 

tính. Nhưng nếu như mô hình hệ thống là phi tuyến thì ta thực hiện tuyến tính hóa mô hình để có 

thể áp dụng các công thức truy hồi của bộ lọc Kalman. Khi cần nhận dạng các tham số con tàu thì 

mô hình (14) sẽ trở thành phi tuyến, do đó chúng ta sẽ áp dụng xấp xỉ tuyến tính Taylor cho các 

phương trình của hệ thống lái tự động. Từ (14) ta có mô hình toán tàu thủy tần số thấp (Nomoto) 

được viết dưới dạng: 

                 
 

0 0
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1

L L

L L L

w
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K
r r w
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                                          (17) 

Đối với mô hình sóng, phương trình dạng hàm truyền (15) được mô tả dưới dạng phương 

trình trạng thái tương đương như sau: 

                                   
22

H H

H n H n H w HK w

 

    



   

                           (18) 

Ngoài ra, mô hình của thiết bị đo la bàn có dạng: 

          L H H                                                             (19) 

Tiến hành xấp xỉ tuyến tính các phương trình (17), (18) và (19) ta được các phương trình 

trạng thái gián đoạn như sau: 

                  1 1 1 3 3 4 21 Lx k x k x k x k x k x k u k x k w k      

      2 2 01x k x k w k     

     3 3 31x k x k w k  
                                                          

(20) 
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     4 4 41x k x k w k     

     5 5 11x k x k x k     

         2
6 6 6 71 2 n n w Hx k x k x k x k K w k        

     7 7 61x k x k x k     

   5y k x k  

Trong đó: 1
2 0 3

1
, 1 Tx x e T









 
    
 
 

,   

khi   đủ nhỏ, 
4x K , 6 Hx  , 7 Hx  , u  , 5 Ly x   ,   là thời gian cắt mẫu, 

iw  là 

các nhiễu trắng. 

Phương trình trạng thái của thiết bị đo la bàn có dạng: 

       5 6 Hz k x k x k k                   (21) 

Từ (20) và (21) chúng ta có thể viết gọn lại như sau: 

                              

        

   

1 ,x k f x k u k H w k

z Cx k E k

   


 

                                                 (22) 

Từ cấu trúc (19), ta có thể sử dụng bộ lọc Kalman mở rộng với các phương trình dự báo như 

sau: 

     

       

ˆ ˆ1| | ,

1| | T

x k k f x k k u k

P k k k P k k k Q 

    

  

                           (23) 

Và phương trình tính toán hiệu chỉnh như sau: 

              

         

       

ˆ ˆ ˆ1| 1 1| 1 1 1|

1| 1 1 1| 1
T

x k k x k k k z k Cx k k

P k k I k C P k k I k C

          

                                               

(24) 

Với:  
   

 
   ˆ

,

x k x k

f x k u k
k

x k




   


 

     
1

1 1| 1|T Tk P k k C CP k k C R


      
 

                                                (25) 

Trong đó:  1 2 3 4 5 6 7

T
x x x x x x x x , Q, P, R là các ma trận phương sai;  

 là ma trận khuếch đại Kalman. 

Để thuật toán lọc Kalman (23), (24) và (25) có kết quả hội tụ nhanh thì các tham số ban đầu 

của con tàu là  3 0x  và  4 0x  được tính toán trước tùy thuộc tải trọng của tàu trước khi hành trình, 

các giá trị này được tính toán theo các thuật toán trong công trình [2]. 

2.5. Kết quả nghiên cứu 

Các trạng thái ước lượng  3x̂ k  và  4x̂ k  tính được thông qua thuật toán lọc Kalman mở 

rộng, được cập nhật thường xuyên để làm đầu vào cho thiết kế bộ điều khiển, trạng thái  5x̂ k  thu 

được chính là góc phản hồi hướng đi của con tàu.  

Kết quả của thuật toán bộ lọc (23), (24), (25) được kiểm chứng bằng mô phỏng với bộ điều 

khiển được sử dụng có dạng PID tối ưu đã được tổng tổng hợp trong [3], các thông số tàu với chiều 

dài 150(m), tốc độ định mức của tàu 8 (m/s) hoặc 15,5 (hải lý/h) và thể hiện như hình 5. 
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Hình 5. Sơ đồ cấu trúc hệ thống lái thích nghi ứng dụng bộ lọc Kalman mở rộng trên Matlab/simulink 

 

Kết quả nhận được thể hiện như hình 6, 7, 8. 

  

  

 

 

 

 

 

Hình 6. Sai lệch giữa hướng đi thực và hướng đi sau lọc của con tàu 

1. Khi hệ thống lái tự động sử dụng bộ lọc thông thường 

2. Khi hệ thống lái tự động có bộ lọc Kalman mở rộng 

Hình 7. Đáp ứng hướng đi đặt và hướng đi 

thực của tàu khi có bộ lọc Kalman mở rộng 

Hình 8. Đáp ứng thông số góc bẻ lái của tàu khi 

có bộ lọc Kalman mở rộng 

Các đáp ứng trên cho thấy chuyển động tần số thấp của con tàu đã được lọc ra khỏi thành 

phần bậc cao do nhiễu sóng biển (hình 6), các thông số của con tàu được nhận dạng phục vụ cho 

việc tính toán tham số bộ điều khiển PID để đáp ứng hướng đi đảm bảo thời gian ngắn (hình 7) và 

tránh được hiện tượng dao động góc bẻ lái với số lần dao động nhỏ (hình 8).   

3. Kết luận 

Bài báo đã trình bày những cơ sở nền tảng ban đầu xây dựng nên mô hình toán của tàu thủy 

từ mô hình toán đầy đủ phức tạp dạng phi tuyến MIMO đến mô hình đơn giản dạng tuyến tính 

SISO. Ngoài ra, cũng cần nhấn mạnh rằng tùy thuộc vào phương pháp xấp xỉ các thành phần của 

lực và mô mem , , , , ,X Y Z K M N  khác nhau, mà mô hình toán của đối tượng có một số thay đổi 

nhất định. Trên cơ sở mô hình toán Nomoto, một cấu trúc lọc Kalman mở rộng đã được ứng dụng 

để ước lượng trạng thái hướng đi và nhận dạng được các thông số K, T của tàu. Các thông số này 

cung cấp các dữ liệu đầu vào cho việc tổng hợp bộ điều khiển PID tối ưu và tạo nên một hệ thống 

lái thích nghi tàu thủy. Kết quả nghiên cứu bước đầu cho phép đánh giá và so sánh chất lượng với 

các hệ thống lái khác và có thể xem xét ứng dụng vào thực tế. Tuy nhiên, hạn chế của nghiên cứu là 

ứng dụng bộ lọc Kalman mở rộng chỉ áp dụng với mô hình Nomoto bậc một, hướng mở rộng 
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nghiên cứu là xem xét triển khai trên nhiều cấu trúc mô hình phức tạp và đa dạng hơn trong các hệ 

định vị động hoặc phương tiện ngầm. 
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Nghiên cứu hệ điều khiển hành trình có thích nghi - ACC cho xe ô tô  

bằng công cụ Matlab Simulink 
Study on adaptive cruise control-ACC for vehicle with Matlab Simulink 

 

Lưu Kim Thành1, 

Trần Anh Dũng1, Đào Quang Khanh2 
1Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, 
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2Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics 

Tóm tắt  

Đã có hơn 50 triệu chiếc xe được sản xuất trên toàn thế giới trong năm 2007, xe sản xuất 

tăng 5% mỗi năm [3]. Sự phát triển của thị trường ô tô mang lại nhiều khía cạnh tiêu cực cần được 

xem xét nghiêm túc của ngành công nghiệp ô tô. Thứ nhất, động cơ đốt trong đã trở thành một 

trong những đối tượng gây ô nhiễm lớn cho môi trường. Thứ hai, giá nhiên liệu tăng cao, buộc các 

nhà sản xuất động cơ ứng dụng công nghệ mới cho phép ít gây ô nhiễm và hiệu quả. Hệ thống kiểm 

soát hành trình (Adaptive Cruise Control - ACC), ACC là một công nghệ mới được ứng dụng trong 

nhiều loại xe hiện đại, nhằm mục tiêu nâng cao hiệu suất hoạt động của xe ô tô. Mục đích của hệ 

thống kiểm soát hành trình là để duy trì một tốc độ xe không đổi khi có nhiễu lực cản bên ngoài, 

như sự thay đổi của gió hay điều kiện mặt đường, đồng thời hệ thống tự động duy trì một khoảng 

cách an toàn với xe phía trước. Bài báo trình bày kết quả mô phỏng hệ kiểm soát hành trình ACC 

trên cơ sở động học phương dọc cho xe ô tô bằng công cụ Matlab Simulink. Kết quả mô phỏng đã 

chỉ ra bộ điều khiển PID đáp ứng yêu cầu hệ thống, tự động điều chỉnh mô men của động cơ đốt 

trong sao cho lực kéo của xe cân bằng với nhiễu lực cản bên ngoài, duy trì ổn định một khoảng 

cách, tốc độ xe không đổi khi có nhiễu lực cản thay đổi. Nội dung bài báo là một phần trong đề tài: 

Nghiên cứu điều khiển tiết kiệm nhiên liệu cho xe sử dụng động cơ xăng. 

Từ khóa: Điều khiển hành trình ACC, động học phương dọc của xe ô tô, tổng hợp bộ điều 

khiển PID, mô hình toán động cơ đốt trong, hệ thống truyền lực trên xe ô tô, cân bằng công suất 

của ô tô. 

Abstract  

There were more than 50 millions cars produced world wide in 2007. Car production 

increases by 5% every year. This development of automotive market brings many negative aspects 

that need to be seriously considered by automotive industry. Firstly, the internal combustion engine 

has become one of the major polluting contributors to our environment. Secondly, the oil prices 

increase every year as the oil is being depleted at high rates. Cruise control system (Adaptive 

Cruise Control-ACC), ACC is a new technology that is used in many modern vehicles, aims to 

improve the performance of the cars. The purpose of the cruise control system is to maintain a 

constant vehicle speed when there is external interference resistance, such as the change of wind or 

road conditions, and the system automatically maintains a distance secure with the front car. This 

paper presents the results of simulations cruise control system based forward vehicle dynamics 

with Matlab Simulink. The simulation results showed PID controllers meet the system 

requirements, automatically adjusts the torque of the internal combustion engine so that the 

traction of the car balanced with outside interference resistance, maintaining a stable speed the 

constant car when resistance to change. This is part of research project: Reseach controlled fuel 

efficiency for vehicle using gasoline engine.  

Keywords: ACC adaptive cruise control, forward vehicle dynamics, PID tuner, model 

internal combustion engine, drivetrain in vehicles, power balance of the car. 

1. Đặt vấn đề 

Kiểm soát hành trình tự động (Cruise Control - CC), là một hệ thống điều khiển tự động tốc 

độ xe được ứng dụng trong nhiều loại xe hiện đại. Mục đích của hệ thống kiểm soát hành trình là để 
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duy trì một tốc độ xe không đổi khi có nhiễu lực cản bên ngoài, chẳng hạn, thay đổi trong gió hay 

điều kiện mặt đường. Điều này được thực hiện bằng cách đo tốc độ xe, so sánh nó với tốc độ mong 

muốn và tự động điều chỉnh theo một phương pháp điều khiển nào đó [7]. Ngoài ra, để đảm bảo an 

toàn khi xe tham gia giao thông hệ thống bổ sung thêm hệ thống điều khiển hành trình có thích nghi 

(Adaptive Cruise Control - ACC), ACC là một hệ thống kiểm soát hành trình thông minh, là một 

tính năng tự động kiểm soát khoảng cách với xe ô tô phía trước trong khi tham gia giao thông [4]. 

Một hệ thống cảm biến được gắn phía trước của xe được sử dụng để phát hiện và đo khoảng cách 

với xe phía trước, đây là tín hiệu đầu vào cho ACC. Sau đó, hệ thống sẽ tự động điều khiển tốc độ 

của xe chủ để duy trì ổn định tốc độ và khoảng cách an toàn với xe phía trước (hình 1) [4].  

 
Hình 1. Mô hình giao thông trên đường có xe sử dụng hệ thống ACC 

2. Nội dung 

2.1. Mô phỏng hệ thống điều khiển hành trình CC cho xe sử dụng động cơ xăng 

Theo [9] ta khảo sát một mô hình của động học xe theo phương dọc. Khối lượng của xe là 

m, xe chịu tác động của một lực kéo Fk. Lực Fk đại diện cho lực tạo ra tại tiếp tuyến đường và lốp. 

Trong mô hình, khảo sát lực này trực tiếp từ mô men của động cơ và của các hệ thống truyền động, 

lốp xe. Các lực cản do ma sát lăn và gió kéo, lực cản trọng trường tác động theo hướng ngược lại 

chuyển động của xe [5]. Khảo sát một hệ xe có các thông số theo bảng 1. 

Bảng 1. Bảng thông số của hệ xe du lịch 

Sử dụng công cụ Matlab - Simulink ta có hệ thống điều khiển hành trình cho xe ô tô theo 

động học theo phương dọc sử dụng bộ điều khiển PID (hình 2, hình 3) [9]. 

Tùy theo đối tượng điều khiển, bộ điều khiển PID sử dụng ở các dạng khác nhau: PI, PD, PID. 

Việc tính toán tham số cho các bộ điều khiển để đảm bảo chất lượng yêu cầu gọi là thiết kế và tổng hợp 

bộ điều khiển [2]. Có nhiều phương pháp tổng hợp bộ điều khiển, trong bài báo này việc tổng hợp bộ 

điều khiển cho hệ điều khiển hành trình xe sử dụng công cụ PID Tuner trong Simulink [9]. 

Thoi gian 
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Hình 2. Mô phỏng hệ kiểm soát hành trình cho hệ xe dùng bộ điều khiển PID 

Hình 3. Mô phỏng hệ kiểm soát hành trình cho hệ xe có các chỉ thị đầu ra 

Sau khi nhập các thông số trong bảng 1 vào mô hình, sử dụng công cụ PID Tuner [1] chỉnh 

định thông số bộ điều khiển cho kết quả Kp = 0.1, Ki = 0.01, Kd = 0. Cho chạy mô phỏng với các 

giá trị tốc độ ban đầu 20m/s sau thời gian 50s cho xe tăng tốc lên 25 m/s, xe hoạt động ổn định đến 

thời gian 120s lực cản đặt lên xe thay đổi do thay đổi độ dốc 4o, kết quả mô phỏng thể hiện trong 

trong hình 4 [9]. 

Nhận xét:  

Theo [9] điều khiển kiểm soát hành trình tự động được mô phỏng thành công với công cụ 

Matlab - Simulink, đáp ứng được yêu cầu đặt ra của bài toán là: ổn định duy trì một tốc độ xe 

không đổi khi có nhiễu lực cản bên ngoài, cho chất lượng động học tốt; hệ thống tự động điều chỉnh 

lực kéo của động cơ xăng sao cho lực kéo của xe cân bằng với nhiễu lực cản bên ngoài. Việc điều 

chỉnh tự động điều chỉnh mô men của động cơ đốt trong cân bằng lực kéo với lực cản làm tăng hiệu 

suất của xe khi hoạt động điều khiển được lượng nhiên liệu cung cấp cho động cơ xăng phù hợp 

hơn khi người lái tự điều chỉnh bằng chân ga, làm nâng cao hiệu suất của xe và giảm thiểu tiêu hao 

nhiên liệu. 
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Hình 4. Kết quả mô phỏng hệ kiểm soát hành trình (Cruise Control - CC) 
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2.2. Mô phỏng hệ thống điều khiển hành trình có thích nghi cho xe sử dụng động cơ xăng 

Hệ thống điều khiển hành trình có thích nghi là một hệ thống kiểm soát hành trình thông 

minh. Đây là một tính năng bổ sung cho chế độ CC, tự động kiểm soát tốc độ xe ô tô trong khi tham 

gia giao thông [6]. Một hệ thống cảm biến được gắn phía trước của xe được sử dụng để phát hiện 

và đo khoảng cách với xe phía trước, đây là tín hiệu đầu vào cho ACC. Sau đó, hệ thống sẽ tự động 

điều khiển tốc độ của xe chủ để duy trì ổn định tốc độ và khoảng cách an toàn với xe phía trước. 

Nếu hệ thống phát hiện xe phía trước có tốc độ cao hơn xe chủ, không còn nằm trong phạm 

vi cảm biến của ACC phát hiện được, hệ thống sẽ tự động kích hoạt trở lại chế độ tốc độ của xe chủ 

đã thiết lập để duy trình hành trình với tốc độ đặt trước. Hệ thống sẽ tự động điều chỉnh chậm dần 

hoặc tăng tốc khi tham gia giao thông mà không cần đến sự điều khiển của người lái (hình 5) [8]. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 5. Quá trình chuyển chế độ CC – ACC – CC 

Cấu hình một hệ thống ACC gồm luồng điều khiển như hình 6 trong đó ut là tín hiệu điều 

khiển ga, ub là tín hiệu điều khiển phanh,vh là tốc độ của xe chủ, vt tốc độ của xe phía trước, d là 

khoảng cách giữa hai xe, ddes khoảng cách hành trình đặt trước giữa hai xe, vdes tốc độ hành trình 

đặt trước. Hệ thống gồm hai bộ kiểm điều khiển kiểm soát; bộ kiểm soát vòng ngoài được gọi là 

điều khiển phát hiện đối tượng cản trước, nhằm mục tiêu kiểm soát khoảng cách giữa tốc độ tham 

chiếu mới của xe được trang bị ACC và xe phía trước, được thực hiện bằng bộ điều khiển PID, bộ 

kiểm soát vòng trong có nhiệm vụ giám sát vận tốc tham chiếu [4].  

Khoảng cách giữa 2 xe khi đang di chuyển được tính như sau [4]: 

 
2

1

t

l h l h

t

v d v v d v v dt     
               (1) 

Thoi gian 
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Hình 6. Cấu trúc của một hệ thống điều khiển ACC 

Hệ thống ACC/CC hoạt động ở hai chế độ khác nhau tùy thuộc vào tình huống phía trước 

hệ thống sẽ ở trạng thái giám sát tốc độ hay khoảng cách: Nếu cảm biến của xe chủ phát hiện bất kỳ 

xe nào khác phía trước, hoặc có xe di chuyển với tốc độ chậm hơn, bộ điều khiển tốc độ trong chế 

độ CC bị ngắt chuyển sang chế độ điều khiển khoảng cách trong chế độ ACC. Nếu cảm biến của xe 

chủ phát hiện khoảng cách với xe phía trước lớn hơn khoảng cách mong muốn bộ điều khiển sẽ 

chuyển sang chế độ giám sát tốc độ CC. Việc chuyển hai chế độ khác nhau được thực hiện bằng bộ 

logic chuyển đổi ACC/CC, quy tắc chuyển mạch ACC/CC được thể hiện trong bảng 2 [4]. 
 

Bảng 2. Quy tắc chuyển mạch ACC/CC 

 Vh < Vdes Vh ≥ Vdes 

d < ddes ACC CC 

d ≥ ddes CC CC 
 

Trên cơ sở đó, sử dụng công cụ Matlab - Simulink có sơ đồ mô phỏng điều khiển hành trình 

có thích nghi ACC/CC như hình 7. 

Sau khi nhập các thông số trong bảng 1 vào mô hình, sử dụng công cụ PID Tuner chỉnh 

định thông số các bộ điều khiển PID (bộ PID tốc độ cho xe chủ động: KI = 0.03, KP = 0.87, bộ PID 

khoảng cách: KI = 0.01, KP = 0.98, bộ PID cho xe đối tượng:KI = 0.03, KP = 0.87). Mô phỏng hệ 

thống với các trường hợp sau: 

+ Trường hợp d < ddes: 

Đặt vận tốc ban đầu cho cả hai xevdes = 20 m/s, khoảng cách đặt trước cho hai xe là ddes = 20 

m. Cho chạy mô phỏng với các giá trị vận tốc ban đầu cho xe phía trước 20 m/s, sau thời gian 100s 

cho xe phía trước giảm tốc xuống 18 m/s, khi đó xe phía sau tự động chuyển từ chế độ CC sang chế 

độ ACC, hệ thống ACC sẽ tự động điều khiển vận tốc của xe bám theo tốc độ của xe trước và giữ 

khoảng cách đặt trước là 20 m, kết quả mô phỏng trong hình 11a. 

+ Trường hợp d ≥ ddes:  

Đặt tốc độ ban đầu cho cả hai xe vdes = 22 m/s, khoảng cách đặt trước cho hai xe là ddes = 20 

m, xe sau đang hoạt động ở chế độ CC. Cho chạy mô phỏng với các giá trị vận tốc ban đầu cho xe 

phía trước 22 m/s, sau thời gian 70s cho xe phía trước tăng tốc lên 25 m/s, khi đó xe phía sau tự 

động chuyển từ chế độ ACC sang chế độ CC, hệ thống CC sẽ tự động điều khiển vận tốc ổn định ở 

20 đặt m/s, kết quả mô phỏng trong hình 11b. 

Thoi gian 
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Hình 7. Mô phỏng Simulink cho hệ thống điều khiển hành trình ACC 

 

  

(a) (b) 

Hình 8. Đặc tính tốc độ và khoảng cách của xe trong hai trường hợp d < ddes (a), d ≥ ddes (b) 

Nhận xét:   

- Điều khiển kiểm soát hành trình tự động ACC/CC được mô phỏng thành công với công cụ 

Matlab - Simulink, đáp ứng được yêu cầu đặt ra của bài toán là: ổn định duy trì một tốc độ đặt 

không đổi khi có nhiễu lực cản bên ngoài, cho chất lượng động học tốt; 

- Nếu cảm biến của xe chủ phát hiện bất kỳ xe đối tượng nào khác phía trước, hoặc có xe di 

chuyển với tốc độ chậm hơn, bộ điều khiển tốc độ trong chế độ CC bị ngắt chuyển sang chế độ điều 

khiển giữ khoảng cách trong chế độ ACC tốc độ xe chủ sẽ bám theo xe phía trước. Nếu cảm biến 

của xe chủ phát hiện khoảng cách với xe phía trước lớn hơn khoảng cách mong muốn, bộ điều 

khiển sẽ chuyển sang chế độ giám sát tốc độ CC ổn định duy trì một tốc độ đặt không đổi. 
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3. Đánh giá và kết quả đạt được 

Sau thời gian nghiên cứu lý thuyết và tiến hành xây dựng mô hình mô phỏng, bài 

báo nghiên cứu hệ điều khiển hành trình có thích nghi - ACC cho xe ô tô bằng công cụ Matlab 

Simulink đã đạt được những kết quả sau: 

 - Trên cơ sở điều khiển hành trình có thích nghi ACC/CC cho xe ô tô, xây dựng và tổng hợp 

một hệ thống điều khiển hành trình có thích nghi ACC/CC với hai chế độ điều khiển là: điều khiển 

ổn định tốc độ xe di chuyển trên đường, giữ khoảng cách so với xe phía trước; 

 - Thực hiện mô phỏng hệ thống trên Matlab - Simulink, cho thấy hệ thống tự động điều 

chỉnh hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu đặt ra của một hệ thống điều khiển hành trình có thích nghi 

ACC/CC. 

Thiết kế và thực hiện một hệ thống điều khiển kiểm soát hành trình cho xe sử dụng  động cơ 

xăng là vấn đề khó, đặc biệt là việc xây dựng mô hình toán trên cơ sở các mối quan hệ giữa các cơ 

cấu điều khiển ga, phanh, truyền động, của các xe khi tham gia giao thông. Do đó, bài báo chỉ dừng 

ở mức thiết kế bộ điều khiển PID cho hệ thống ga điện tử cho hệ điều khiển ACC/CC. 

Bài báo là một vấn đề mang tính thời sự, được xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của ngành điều 

khiển học hiện đại. Do ứng dụng có hiệu quả của tin học và kỹ thuật điện tử vào các máy động lực, 

lý thuyết ô tô yêu cầu về độ chính xác, tối ưu nhiên liệu cung cấp, thời gian tác động nhanh, đảm 

bảo an toàn khi tham giao thông,... Bài báo này, đã vận dụng lý thuyết đó để xây dựng một bộ điều 

khiển PID điều khiển hệ điều khiển hệ thống ACC/CC phần nào đáp ứng được nhu cầu của thực tế.  
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Giám sát nhiệt độ ứng dụng module USB-6008 và phần mềm LabVIEW 
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Tóm tắt 

Trong các dây chuyền sản xuất việc đo và giám sát nhiệt độ là một khâu quan trọng vì nhiệt 

độ là một trong các thông số có trong nhiều quá trình công nghệ. Việc đo lường chính xác giá trị 

nhiệt độ trong các điều kiện khác nhau và giám sát chúng có ý nghĩa quan trọng góp phần cho hệ 

thống hoạt động ổn định hơn. Bài báo nghiên cứu phương pháp đo nhiệt độ sử dụng các cảm biến 

khác nhau như: cặp nhiệt ngẫu, PT100 và LM35. Trên cơ sở đó bài báo đã xây dựng mô hình đo và 

giám sát nhiệt độ ứng dụng module USB-6008 và máy tính. Chương trình giám sát nhiệt độ được 

thực hiện trên phần mềm LabVIEW. Kết quả đã xây dựng mô hình mô phỏng việc giám sát nhiệt độ 

ứng dụng module USB-6008 và phần mềm LabVIEW. 

Từ khóa: PT100, LM35, USB, LabVIEW. 

Abstract 

In the manufacturing line, it is important to measure and monitor temperature because it is 

one of the available parameters in multiple technology processes. Measuring temperature 

accurately under different conditions and monitoring temperature are necessary to make the 

operating system more stable. This paper researches on the way of measuring temperature using 

various sensors such as thermometers, PT100 and LM35. On that basis, models to measure and 

monitor temperature using USB-6008 module and computers have been built. Temperature 

monitoring program has been built on LabVIEW software. The result has developed simulation 

models for monitoring temperature with USB-6008 module and LabVIEW software. 

Keywords: PT100, LM35, USB-6008, LabVIEW. 
 

1. Đặt vấn đề  

Trong các hệ thống kỹ thuật nói chung và các dây chuyền sản xuất nói riêng, việc đo và 

giám sát nhiệt độ là một khâu quan trọng vì nhiệt độ là một trong các thông số có trong nhiều quá 

trình công nghệ. Việc đo lường chính xác giá trị nhiệt độ trong các điều kiện khác nhau và giám sát 

chúng có ý nghĩa quan trọng, góp phần cho hệ thống hoạt động ổn định hơn. Việc nghiên cứu ứng 

dụng các công nghệ mới và phần mềm chuyên dụng cho phép việc đo lường và giám sát nhiệt độ 

linh hoạt hơn. Vì vậy việc nghiên cứu giám sát nhiệt độ ứng dụng module USB-6008 và phần mềm 

LabVIEW là cần thiết. 

Vấn đề nghiên cứu giám sát nhiệt độ đã được nhiều công trình đề cập đến. Tuy nhiên việc 

nghiên cứu giám sát nhiệt độ ứng dụng module USB-6008 và phần mềm LabVIEW thể hiện tính 

linh hoạt hơn trong cả giải pháp về phần cứng cũng như phần mềm. Điều này cho thấy việc nghiên 

cứu có tính ứng dụng cao và khả thi trong cả môi trường công nghiệp. 

2. Đo và giám sát nhiệt độ 

2.1. Các phương pháp đo nhiệt độ 

Đo nhiệt độ là một vấn đề quan trọng trong các lĩnh vực công nghiệp như: sản xuất hóa 

chất, sản xuất thép, sản xuất xi măng. Tùy theo dải nhiệt độ cần đo ta có thể sử dụng các phương 

pháp đo nhiệt độ khác nhau: dải nhiệt độ thấp, dải nhiệt độ trung bình và dải nhiệt độ cao. 

Có 2 phương pháp đo phổ biến là: phương pháp đo tiếp xúc và phương pháp đo không tiếp 

xúc. Phương pháp đo tiếp xúc là phương pháp đo có các cảm biến nhiệt độ được đặt trực tiếp trong 

môi trường cần đo. Phương pháp đo không tiếp xúc là phương pháp đo từ xa, thiết bị đo đặt ngoài 
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môi trường đo. Với dải nhiệt độ thấp và trung bình thì ta sử dụng phương pháp đo tiếp xúc. Với dải 

nhiệt độ cao thì ta sử dụng phương pháp đo không tiếp xúc. 

Trong công nghiệp ta thường được sử dụng phương pháp đo tiếp xúc và sử dụng các cảm 

biến như: nhiệt điện trở, cặp nhiệt ngẫu, các IC bán dẫn. 

Cảm biến nhiệt điện trở thường được chế tạo từ dây platin, đồng, niken, bán dẫn. Các dây 

này được quấn trên một lõi cách điện và đặt trong vỏ kim loại để bảo vệ. Mạch cầu đo thường được 

sử dụng cho cảm biến nhiệt điện trở. Sử dụng mạch cầu đo kết hợp với mạch khuếch đại vi sai có 

một ưu điểm đó là ta chỉ giữ lại thành phần tín hiệu ra (điện áp ra) tỷ lệ với tín hiệu nhiệt độ cần đo. 

Tuy nhiên ta có thể sử dụng nguồn dòng để xây dựng mạch đo. Trong cách này tín hiệu ra (điện áp 

ra) bao gồm cả 2 thành phần: phần tín hiệu ra tỷ lệ với tín hiệu nhiệt độ cần đo và phần tín hiệu ra 

cố định (ví dụ ở 00C cảm biến nhiệt điện trở loại PT100 có điện trở bằng 100 Ω) [1]. 

Khi dùng mạch cầu đo, nếu chỉ sử dụng hai dây dẫn mắc vào mạch cầu thì dụng cụ sẽ có sai 

số do sự thay đổi điện trở của đường dây khi nhiệt độ môi trường xung quanh thay đổi:  

TT

d

R

R
t




                                      (1) 

Trong đó:  
d

R - sự thay đổi điện trở dây dẫn nối: 
21 ddd

RRR  ; 

RT, 
T  - điện trở ban đầu của nhiệt điện trở và hệ số nhiệt của nó. 

Để khắc phục sai số do nhiệt độ môi trường làm thay đổi điện trở của dây nối, ta sử dụng 

mạch cầu đo cho cảm biến nhiệt điện trở như hình 1. 

 
Hình 1. Sơ đồ mạch cầu đo thường sử dụng cho cảm biến nhiệt điện trở 

Ở chế độ cầu cân bằng, nếu R1 = R2 và Rd1 = Rd2 thì sai số ảnh hưởng bởi sự thay đổi điện 

trở của dây nối được loại trừ. Ở chế độ cầu không cân bằng, sai số ảnh hưởng bởi sự thay đổi điện 

trở của dây nối giảm đáng kể so với sơ đồ cầu hai dây [2]. 

Cảm biến nhiệt ngẫu có cấu tạo gồm hai dây kim loại hàn với nhau ở một đầu để có thể đo 

được nhiệt độ cao. Để bảo vệ cho cảm biến ta thường đặt cảm biến nhiệt ngẫu trong vỏ bằng thép 

không gỉ. Việc cách điện giữa hai dây được thực hiện bằng cách luồn một trong hai dây vào ống sứ 

nếu vỏ cảm biến làm bằng vật liệu cách điện. Còn nếu vỏ cảm biến làm bằng kim loại thì cả hai dây 

đều luồn vào hai ống sứ. Tín hiệu ra của cảm biến nhiệt ngẫu là điện áp từ vài mV đến vài vài chục 

mV [2]. 

Các linh kiện điện tử bán dẫn khá nhạy cảm với nhiệt độ, vì vậy có thể sử dụng linh kiện 

này như diode hoặc tranzistor nối theo kiểu diode. Điện áp giữa hai cực diode là hàm phụ thuộc vào 

nhiệt độ cần đo. Các cảm biến đo nhiệt độ sử dụng diode hoặc tranzistor thường được tích hợp 

thành các IC bán dẫn đo nhiệt độ. Các cảm biến này cho đầu ra là điện áp hoặc dòng điện tỉ lệ với 

nhiệt độ cần đo với độ tuyến tính cao, sử dụng đơn giản [7]. 

Ví dụ một số loại vi mạch (IC) đo nhiệt độ: LM35, LM335, AD592CN. 
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Độ nhạy của các loại IC đo nhiệt độ khoảng 2,5 mV/oC và không cố định mà thường thay 

đổi theo nhiệt độ. LM35 là một họ IC cảm biến nhiệt độ sản xuất theo công nghệ bán dẫn dựa trên 

các chất bán dẫn dễ bị tác động bởi sự thay đổi của nhiệt độ, đầu ra của cảm biến là điện áp (V) tỉ lệ 

với nhiệt độ mà nó được đặt trong môi trường cần đo. Họ LM35 có rất nhiều loại và nhiều kiểu 

đóng vỏ khác nhau. 

2.2. Vấn đề giám sát nhiệt độ 

 Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, các hệ thống máy tính với khả năng thực 

hiện các phép tính với số lượng rất lớn trong một giây, các loại cảm biến có độ chính xác rất cao đã 

làm cho hệ thống điều khiển và giám sát ngày càng được áp dụng rộng rãi trong các nhà máy công 

nghiệp hiện đại. Quá trình tự động càng giữ vai trò quan trọng trong các ngành công nghiệp khai 

thác, chế biến, năng lượng dầu khí, lọc dầu, hoá chất. Một hệ thống điều khiển bao gồm hệ thống 

đo lường, hệ thống điều khiển và giám sát. 

Nhiệt độ là một thông số quan trọng trong các dây chuyền sản xuất và cần giám sát chặt chẽ. 

Quá trình đo và kiểm soát nhiệt độ trong sản xuất công nghiệp đóng một vai trò to lớn trong hệ 

thống điều khiển tự động, góp phần quyết định chất lượng sản phẩm trong các ngành công nghiệp 

như: chế biến thực phẩm, sản xuất thép, gốm sứ, chế tạo động cơ. Khi thu thập dữ liệu cho quá trình 

điều khiển và giám sát trong nhà máy thì nhiệt độ là một thông số không thể bỏ qua. 

Tùy theo yêu cầu và tính chất của quá trình điều khiển mà ta cần sử dụng phương pháp điều 

khiển thích hợp. Tính chính xác và ổn định nhiệt độ cũng đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết. 

3. Giám sát nhiệt độ ứng dụng module USB-6008 và phần mềm LabVIEW 

3.1. Giới thiệu về module USB-6008  

 
Hình 2. Module USB-6008 

Sơ đồ khối của module USB-6008 thể hiện trên hình 3. 

Các tính năng kỹ thuật chính của Module USB-6008 [8]: 

Có cổng USB kết nối với máy tính. 

Có 1 bộ đếm 32 bit; 8 kênh đơn (hoặc 4 kênh vi sai) vào tương tự (độ phân giải 12 bit, 48 

kS/s) với ngưỡng điện áp giới hạn lớn nhất từ -10 đến 10V; 2 kênh ra tương tự (độ phân giải 12 bit, 

150 kS/s) với ngưỡng điện áp giới hạn lớn nhất từ 0 đến 5V; 12 kênh vào/ra hiệu số (digital I/O). 

Module USB-6008 có khả năng thu thập dữ liệu tin cậy với kết nối USB. Thiết bị này khá 

đơn giản để thực hiện đo lường nhanh, nhưng cũng khá linh hoạt để thực hiện các ứng dụng đo 
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lường phức tạp. Module USB-6008 sử dụng driver NI-DAQmx. Người dùng có thể sử dụng NI-

DAQmx để triển khai tùy ý các ứng dụng thu thập dữ liệu trên LabVIEW [3, 4, 5, 6]. 

3.2. Xây dựng module đo nhiệt độ 

Module đo nhiệt độ với IC LM35 

 
Hình 3. Sơ đồ khối module đo nhiệt độ với IC LM35 

Trên hình 3 là sơ đồ khối module đo nhiệt độ với IC LM35. Đầu ra của cảm biến nhiệt độ 

LM35 đưa vào chân AI của module USB-6008. Từ module USB-6008 nối với máy tính qua cổng 

USB. 

Module đo nhiệt độ với cảm biến PT100 

 
Hình 4. Sơ đồ khối module đo nhiệt độ với cảm biến PT100 

Ta sử dụng mạch ổn định dòng với nguồn dòng để cấp nguồn cho cảm biến nhiệt độ PT100. 

Để phù hợp với giải đo của module USB-6008, cần sử dụng mạch khuếch đại tín hiệu. Từ mạch 

khuếch đại, đưa vào chân AI của module USB-6008. Từ module USB-6008 nối với máy tính qua 

cổng USB. 

Module đo nhiệt độ với cảm biến nhiệt ngẫu 

 
Hình 5. Sơ đồ khối module đo nhiệt độ với cảm biến nhiệt ngẫu 

Phương trình cơ bản của cặp nhiệt ngẫu [2]: E 
AB 

= e
AB

(t) - e
AB 

(t 
0 

)        (2) 

Sử dụng cảm biến nhiệt ngẫu cần phải bù nhiệt độ đầu tự do [2]. Ở đây dùng cầu bù tự động 

nhiệt độ đầu tự do như hình 6.  

 
Hình 6. Cầu bù nhiệt độ đầu tự do 
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Vì giá trị điện áp đầu ra của cảm biến nhiệt ngẫu thu được khá nhỏ, nên cần mạch khuếch 

đại để khuếch đại tín hiệu thu được. Để phù hợp với giải đo của module USB-6008, cần sử dụng 

mạch khuếch đại tín hiệu. Từ mạch khuếch đại đưa vào chân AI của module USB-6008. Từ module 

USB-6008 nối với máy tính qua cổng USB. 

Khi xây dựng xong sơ đồ nguyên lý, tiến hành lắp ráp các mạch đo và kết nối với module 

USB-6008. Từ module USB-6008 nối với máy tính thông qua cổng USB. 

3.3. Xây dựng chương trình giám sát trên LabVIEW 

Giao diện và chương trình giám sát nhiệt độ đã xây dựng trên LabVIEW thể hiện trên hình 7 

và hình 8 [3, 4, 5, 6]. 

 
Hình 7. Giao diện chương trình giám sát nhiệt độ trên LabVIEW 

 

 
Hình 8. Chương trình giám sát nhiệt độ trên LabVIEW 

3.4. Một số kết quả giám sát nhiệt độ  

Sau khi ghép nối phần cứng có một số kết quả giám sát nhiệt độ thể hiện từ hình 9 đến hình 

12. Trên hình 9 là kết quả giám sát nhiệt độ có kênh số 2, kênh 3 và kênh 4 đang báo động vì quá 

nhiệt độ đặt. Trên đồ thị thể hiện tín hiệu của cả 4 kênh chưa qua xử lý nhiễu.  

 
Hình 9. Kết quả giám sát tín hiệu cả 4 kênh chưa qua xử lý nhiễu 
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Trên hình 10 là kết quả giám sát nhiệt độ có kênh số 4 đang báo động vì quá nhiệt độ đặt. 

Trên đồ thị thể hiện tín hiệu của cả 4 kênh đã qua xử lý nhiễu. Trong phần mềm LabVIEW có nhiều 

công cụ hỗ trợ việc xử lý nhiễu. Tùy theo yêu cầu kỹ thuật mà ta có thể sử dụng các công cụ xử lý 

nhiễu như khối Amplitude and Level Measurements hoặc khối Filters. Khi các kênh đo nhiệt độ với 

nhiễu ngẫu nhiên có biên độ không quá lớn nên ta có thể lựa chọn khối Amplitude and Level 

Measurements là phù hợp. Báo động được thông báo bằng đèn hiệu và âm thanh. Các kênh nhiệt độ 

được hiển thị bằng nhiều cách khác nhau và có thể lưu trữ dưới dạng file với các định dạng dễ sử 

dụng như: Excel. 

 
Hình 10. Kết quả giám sát tín hiệu cả 4 kênh đã qua xử lý nhiễu 

Trên hình 11 là kết quả giám sát nhiệt độ cả 4 kênh đang báo động vì quá nhiệt độ đặt. Trên 

đồ thị ghi lại được thời điểm nhiệt độ của các kênh số 2, kênh 3 đang tăng, kênh 1, kênh 4 đang 

giảm. 

 
Hình 11. Kết quả giám sát cả 4 kênh đang báo động 

Trên hình 12 là kết quả giám sát nhiệt độ có kênh số 3 và kênh số 4 đang báo động vì quá nhiệt 

độ đặt.  

 
Hình 12. Kết quả giám sát có kênh 3, kênh 4 đang báo động 
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4. Kết quả đạt được 

Bài báo đã xây dựng được module phần cứng và chương trình giám sát nhiệt độ trên phần 

mềm LabVIEW ứng dụng module USB-6008. Mô hình hoạt động ổn định và có thể ứng dụng trong 

thực hành - thí nghiệm cho sinh viên chuyên ngành. Kết quả nghiên cứu có thể áp dụng trong việc 

đo và giám sát nhiệt độ trong thực tế. 

Hướng nghiên cứu phát triển tiếp theo: tăng số lượng kênh đo nhiệt độ có thể giám sát để 

phù hợp với hệ thống lớn hơn; sử dụng nhiều loại cảm biến đo nhiệt độ với các giải đo khác nhau; 

phát triển mô hình để có thể giám sát nhiều thông số khác ngoài thông số nhiệt độ. 
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Giải pháp mạng truyền thông cho hệ thống truyền động điện  

nhiều biến tần - Động cơ không đồng bộ 
Communication network solutions for electric drive system  

with multi-inverters - Induction motor   
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Tóm tắt  

Bài báo giới thiệu các giải pháp thiết kế mạng truyền thông công nghiệp và Card mạng 

trung tâm dùng vi xử lý ATMEGA64 cho hệ thống điều khiển truyền động điện nhiều biến tần - 

Động cơ không đồng bộ. Bài viết trình bày kết quả điều khiển vị trí tàu thủy bằng hệ thống tời 

công nghệ ghép nối mạng biến tần - động cơ trên mô hình chế tạo thử nghiệm. 

Từ khóa: Inverter, can, modBus, profibus. 

Abstract 

The paper presents the solutions in which micro-processor ATMEGA64 is used to design 

industrial communication network and central network card for electric drive systems with multi-

inverters - Induction motor. The paper introduces certain results in studying position control for 

marine vessels in which mooring systems with multi-inverter-motor are used and controlled by 

communication networks under trial model.  

Keywords: Inverter, can, modbus, profibus. 
 

1. Đặt vấn đề 

Trong lĩnh vực điều khiển và tự động hoá các thiết bị, dây chuyền công nghiệp đã sử dụng 

các dạng mạng truyền thông như CTNET, PROFIBUS, ETHERNET,… để liên kết các thiết bị điều 

khiển thực hiện công nghệ. Các hãng sản xuất và cung cấp thiết bị điện tử công suất như Siemens 

của Cộng hoà Liên bang Đức, LS ELECTRONIC Hàn Quốc, SIEI của ITALIA, MITSUBISHI của 

Nhật Bản, EUROTHERM, CONTROL TECHNIQUES của Anh,... lần lượt cho ra đời hàng loạt bộ 

biến đổi điện tử công suất ứng dụng vi xử lý kèm theo các phần mềm lập trình chuyên dụng tạo ra 

một sự thay đổi lớn trong kỹ thuật điều khiển truyền động nhiều động cơ [2, 5, 6]. Đối với truyền 

động điện xoay chiều sử dụng các bộ biến tần gián tiếp, ta thường gặp các loại biến tần công suất từ 

0,5 KW đến hàng ngàn kW Siemens MM420; MM430; MM440, Schneider Atival 3.1, 

EUROTHERM SSD890CS và 890DC,... Đối với truyền động điện một chiều các bộ biến đổi điện 

tử công suất AC-DC ta thường gặp SSD590C và SSD 590P của EUROTHERM, Mentor II của 

Controltechniques, TPD-32 của SIEI,… [5, 6]. Khi sử dụng các thiết bị này để thiết kế điều khiển 

các hệ thống thực hiện công nghệ thì vấn đề nghiên cứu chế tạo Card mạng trung tâm để liên kết 

các hệ truyền động điện nhiều động cơ nhằm giải quyết các vấn đề: lựa chọn giải pháp mạng truyền 

thông; lựa chọn vi điều khiển; thiết kế phần cứng và phần mềm. 

2. Thiết kế mạng truyền thông   

2.1. Lựa chọn giải pháp mạng  

Trên hình 1, trình bày mô hình phân cấp của một mạng công nghiệp tổng quát [2]. Mô hình 

phân cấp chức năng cho ta dễ dàng thiết kế lựa chọn thiết bị. Với yêu cầu điều khiển trong một nhà 

máy hiện đại, quy mô lớn như nhà máy lọc dầu, điện, hoá chất,... có thể chia nhỏ hơn nữa các cấp 

chức năng để tiện điều khiển, giám sát. Đối với những nhà máy nhỏ, nhà cao tầng hay trên tàu biển 

số cấp chức năng sẽ giảm xuống để giảm giá thành và chi phí vận hành. 

Hầu hết nhà máy, xí nghiệp ở nước ta hiện nay có quy mô nhỏ, đối tượng sử dụng cơ bản là 

động cơ điện xoay chiều ba pha rotor lồng sóc được điều khiển bằng biến tần. Một dây chuyền sản 
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xuất chỉ hạn chế ở mức vài chục động cơ, vì vậy yêu cầu đặt ra là xây dựng cấu trúc mạng điều 

khiển quy mô nhỏ, cấu trúc gọn nhẹ linh hoạt và chi phí thấp.  

 

 
 

  Hình 1. Mô hình phân cấp hệ thống         Hình 2. Cấu trúc mạng một cấp điều khiển 

 

Biến tần trên thị trường hiện nay rất đa dạng về chủng loại, đa phần được tích hợp khả năng 

giao tiếp, ghép nối với mạng truyền thông công nghiệp. Mỗi hãng sản xuất biến tần thường lựa 

chọn cho thiết bị của mình một hoặc một vài giao thức và cấu trúc mạng. Các giao thức mạng áp 

dụng cho biến tần có cấu trúc đơn giản, phù hợp với cấu trúc mạng cấp thấp. Ví dụ Siemen chọn 

giao thức Profibus, Can, Uss; Toshiba, Delta chọn Modbus,… vì vậy muốn ghép nối mạng truyền 

thông cần tuân theo giao thức của các loại biến tần này.  

Từ những phân tích trên, phương án thiết kế mạng truyền thông điều khiển biến tần - động 

cơ không đồng bộ với một cấp mạng có tính khả thi cao. Có thể chọn một trong hai mô hình ở hình 

2. 

Trong cấu trúc thứ nhất, máy tính là một đối tượng trực tiếp tham gia ghép nối mạng, làm 

nhiệm vụ giao tiếp trực tiếp với các thiết bị trong hệ thống mạng như biến tần, cảm biến thông 

minh, các thiết bị chuyển đổi đo lường,... Ngoài nhiệm vụ tính toán điều khiển các quá trình công 

nghệ, máy tính còn phải điều khiển, giám sát hoạt động truyền thông trên mạng, vì vậy khi máy tính 

hoạt động ở chế độ đa nhiệm, số thiết bị được ghép nối mạng sẽ bị hạn chế nhiều. Mặt khác máy 

tính hiện nay không được tích hợp cổng giao tiếp theo chuẩn công nghiệp như RS422, RS485,… 

nên cần phải sử dụng “thiết bị chuyển đổi chuẩn” truyền dẫn trước khi ghép nối mạng. 

Trong cấu trúc thứ hai, Card điều khiển giao tiếp mạng (Card trung tâm; CTT) làm nhiệm 

vụ điều khiển, giám sát giao tiếp trên hệ thống mạng truyền thông, thu thập các dữ liệu quá trình và 

truyền đạt mệnh lệnh nhận được từ máy tính đến các thiết bị trong mạng. Máy tính giao tiếp với 

CTT qua một cổng truyền thông khác để nhận các dữ liệu quá trình và gửi đi các mệnh lệnh điều 

khiển. Như vậy máy tính chỉ tập trung làm nhiệm vụ tính toán điều khiển các quá trình công nghệ. 

Do đó so với cấu trúc thứ nhất, với cùng một yêu cầu công nghệ cho trước, số thiết bị được phép 

ghép nối mạng trong cấu trúc thứ hai vì thế sẽ được nhiều hơn. 

2.2. Chế tạo card mạng điều khiển và giám sát truyền động nhiều biến tần - động cơ không 

đồng bộ 

Trong phần này sẽ đưa ra giải pháp thiết kế phần cứng giao tiếp để thiết lập một mạng 

truyền thông kết nối giữa máy tính điều khiển với các thiết bị ngoại vi thông qua CTT. Cấu trúc 

tổng quát của hệ thống mạng ghép nối biến tần - động cơ không đồng bộ được trình bày trên hình 3. 

CTT có nhiệm vụ kết nối máy tính với các biến tần và các card đo lường, chuyển đổi tín 

hiệu trong mạng truyền thông. Phần cứng giao tiếp được thiết lập ở đây là một bộ truyền thông với 

các linh kiện chủ đạo là vi điều khiển ATMEGA64 để xử lý giao thức [2].  
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Hình 3. Sơ đồ khối mạng Biến tần - Động cơ KĐB 

 Trong mô hình ghép nối mạng (hình 4), CTT cần có 2 cổng truyền thông, 1 cổng dùng để 

ghép nối, giao tiếp với máy tính và một cổng dùng để ghép nối giao tiếp với mạng truyền thông 

công nghiệp. Các máy tính hiện nay được thiết kế có sẵn cổng truyền thông theo chuẩn RS232, sử 

dụng giao thức UART. Hầu hết các biến tần được thiết kế có cổng truyền thông theo chuẩn RS485 

với giao thức truyền thông cấp thấp là UART. Vi xử lý ATMEGA64 có 2 cổng truyền thông giao 

thức UART có thể hoạt động độc lập với nhau vì vậy sử dụng ATMEGA64 cho CTT sẽ dễ dàng 

hơn trong ghép nối và viết phần mềm giao tiếp sau này.  

CTT được đặt cạnh máy tính điều khiển, ghép nối với máy tính điều khiển qua cổng RS232 

hoặc USB, ghép nối với biến tần và các card ghép nối thông qua cáp đôi dây xoắn với chuẩn truyền 

dẫn RS485. 

Ghép nối vi điều khiển ATMEGA64 với MAX232: Chuẩn RS232 không tương thích với mức 

logic TTL của vi điều khiển ATMEGA64, vì vậy để ghép nối vi điều khiển với chuẩn RS232 ta cần 

bổ sung thêm một bộ điều khiển đường truyền. IC MAX232 thường được sử dụng để chuyển đổi 

các mức điện áp RS232 về mức TTL và ngược lại. Một điểm mạnh của MAX232 là cũng dùng 

nguồn điện áp +5V giống như của vi điều khiển ATMEGA64.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4. Sơ đồ ghép nối ATMEGA64 với RS232                     Hình 5. Ghép nối  MAX485 

 

Ghép nối vi điều khiển ATMEGA64 với MAX485: tương tự như máy tính, biến tần và các 

thiết bị ghép nối mạng công nghiệp sử dụng chuẩn truyền dẫn RS485 có mức điện áp không tương 

thích với vi điều khiển, vì vậy để ghép nối vi điều khiển với biến tần ta cần sử dụng thêm một thiết 

bị điều khiển đường truyền là MAX485. Sơ đồ đấu nối được trình bày trên hình 5. 

Ghép nối mở rộng: để mở rộng thêm khả năng ghép nối điều khiển tại chỗ ta thiết kế thêm 8 

đầu vào và 8 đầu ra sử dụng phần tử cách ly quang (hình 6). Các đầu vào được nối với các chân của 
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cổng B, D và các đầu ra được nối với các chân của cổng A, trong đó đầu ra sử dụng khối nguồn 

24V.  

 

   
Hình 6. Ghép nối mở rộng                  Hình 7. Cấu trúc bản tin 

2.3. Cơ chế giao tiếp và cấu trúc bức điện truyền thông 

CTT có hai chế độ làm việc cơ bản: 

- Khi điều khiển và giám sát quá trình công nghệ từ máy tính trung tâm, máy tính đóng vai 

trò là thiết bị chủ, CTT là bộ phận trung gian truyền đạt thông tin từ máy tính xuống các biến tần, 

các thiết bị ghép nối mạng và nhận thông tin từ chúng đưa về máy tính. CTT đồng thời điều phối và 

kiểm soát hoạt động của các thiết bị trên mạng. Các biến quá trình và các báo cáo trạng thái được 

lưu trữ trên máy tính. Giao thức giao tiếp với máy tính dựa trên nền tảng MODBUS, giao thức kết 

nối với biến tần phụ thuộc vào loại biến tần được sử dụng. Trong mô hình thực nghiệm nhóm tác 

giả sử dụng giao thức USS. Lưu đồ thuật toán điều khiển quá trình truyền thông được trình bày trên 

hình 8 và hình 9. 

- Khi làm việc độc lập (không có sự tham gia của máy tính), CTT đóng vai trò là thiết bị 

chủ, điều hành và giám sát hoạt động của các biến tần thông qua chương trình được lập trình sẵn. 

Các thông báo trạng thái được hiển thị trên màn hình LCD. Nội dung điều hành mạng, các biến quá 

trình được lưu vào Eeprom.  

Để dễ dàng quản lý dữ liệu, giao thức truyền thông giữa máy tính và CTT trên mạng được 

tổ chức làm 3 lớp với cấu trúc bức điện truyền thông như hình 7. 

Lớp ứng dụng: Tạo sự thân thiện giao tiếp với người sử dụng. Lớp này cho phép người sử 

dụng quan sát và điều khiển một cách đơn giản bằng các nút lệnh và bảng kết quả. 

Lớp liên kết: Xây dựng khung dữ liệu giao tiếp với lớp vật lý, tổng hợp các bản tin quá trình.  

Lớp vật lý: Phần cứng hỗ trợ việc truyền nhận dữ liệu. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hình 8. Lưu đồ thuật toán 

điều khiển từ máy tính 
Hình 9. thuật toán truyền thông giữa 

CTT và các thiết bị ghép nối mạng 
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2.4. Ghép nối, điều khiển và giám sát tời công nghệ. 

 Hình 10 là sản phẩm Card mạng trung tâm sử dụng vi điều khiển ATMMEGA64 điều khiển 

và giám sát hệ thống tời công nghệ. Giao tiếp giữa CTT với máy tính dựa trên nền tảng MODBUS 

với cấu trúc bức điện trên hình 7. Giao tiếp giữa CTT với biến tần theo giao thức USS của hãng 

Siemens [4]. 

 
 

     Hình 10. Card mạng trung tâm                         Hình 11. Sơ đồ thử nghiệm mạng truyền thông 

Cấu trúc kết nối mạng được trình bày trên hình 11, có khả năng điều khiển và giám sát 31 

thiết bị ghép nối mạng. Khi cần thiết có thể mở rộng ghép nối tới 255 thiết bị với khoảng cách 

truyền tối đa 1200 m, chu kỳ bus nằm trong phạm vi 0,1 - 2,5 (s).  

3. Kết quả thử nghiệm card mạng   

Sơ đồ triển khai kết nối Card mạng trung tâm với máy tính thực hiện điều khiển và giám sát 

các thiết bị biến tần - động cơ không đồng bộ và các thiết bị quan sát hệ thống truyền động điện 

nhiều động cơ theo cấu trúc hình 3 áp dụng cho hệ thống tời công nghệ. Các quy trình và phương 

trình quỹ đạo điều động tàu được thực hiện theo [1]. Hình 12 là giao diện trên máy tính điều khiển 

và giám sát hành trình của tời, quỹ đạo chuyển động là đường màu đỏ giữa màn hình. Hình 13, 14 

là giá trị điều khiển và giám sát tốc độ, vị trí của 4 tời. Kết quả thực nghiệm truyền thông đã đạt 

được như bảng 1.  

 
Hình 12. Card mạng trung tâm                       
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Bảng 1. Thử nghiệm truyền thông 

Chiều dài cáp mạng a (m) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Chiều dài cáp mạng b (m) 3 3 5 5 5 5 5 5 5 

Chiều dài cáp mạng x (m) 10 10 10 20 20 160 160 160 160 

Chiều dài cáp mạng y (m) 10 10 10 20 20 120 120 120 120 

Byte hỏng/1triệu byte truyền 2 2 2 3 2 5 3 3 4 

Tỉ lệ lỗi (x10-4) 0.08 0.08 0.12 0.08 0.12 0.2 0.12 0.12 0.16 

 

Bảng 2. Thử nghiệm độ suy giảm tín hiệu 

Độ suy giảm tín hiệu Biến tần 1 Biến tần 2 Biến tần 3 Biến tần 4 

Khoảng cách 100 100 100 200 

U(V) 4.6 3.4 3.0 2.2 

Bảng 2 là đặc tính thử nghiệm sự suy giảm tín hiệu tại các vị trí khác nhau trong hệ thống 

mạng ứng với trường hợp ghép nối 4 biến tần Siemens. 

Qua bảng 1, nhận thấy chất lượng tín hiệu trên mạng đạt yêu cầu của chuẩn truyền dẫn 

RS485, tỉ lệ lỗi < 10-4 hoàn toàn chấp nhận được đối với mạng truyền thông công nghiệp [2]. 

Khi thử nghiệm điều khiển hệ thống tời công nghệ gồm 4 biến tần và 4 thiết bị chuyển đổi 

đo lường (hình 12) cho kết quả tốt. Đường cáp mạng truyền thông đạt yêu cầu đề ra với khoảng 

cách truyền (200 m). Độ suy hao tín hiệu nằm trong giới hạn cho phép (> ±200mv). 

 
Hình 13. Quan sát vị trí đặt, vị trí thực trên máy tính                       

4. Kết luận 

  Giải pháp thiết kế và chế tạo Card mạng được nghiên cứu và thử nghiệm tại Bộ môn Điện tự 

động công nghiệp, Khoa Điện - Điện tử, Đại học Hàng hải Việt Nam. Các kết quả thử nghiệm được 

trích suất từ quá trình nghiên cứu chế tạo hệ thống điều khiển tời công nghệ điều khiển vị trí tàu 

công trình của đề tài mã số: ĐT083012 - Bộ Giao thông Vận tải. Các thiết bị có thể áp dụng vào 

thực tế sản xuất trong lĩnh vực điều khiển tự động hóa dây chuyền sản xuất, trên tàu thuỷ. Sự thành 

công của Card trung tâm kết nối mạng có thể mở rộng chức năng điều khiển và quản lý dữ liệu đến 

255 động cơ cho các loại phụ tải với các hình thức khởi động và điều khiển khác nhau. 
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Hình 14. Quan sát tốc độ động cơ trên máy tính 

 Bên cạnh đối tượng chính là hệ biến tần - động cơ không đồng bộ, với thay đổi trong thiết 

kế giao tiếp máy tính, cấu trúc mạng này dễ dàng áp dụng mở rộng kết nối với các đối tượng khác 

như các bộ điều chỉnh động cơ điện một chiều, mạng thu thập dữ liệu cảm biến,… 

Tài liệu tham khảo 

[1]. TS. Hoàng Xuân Bình. Đề tài NCKH cấp Bộ, Giao thông Vận tải (2010). Mã số ĐT 083012, 

“Nghiên cứu chế tạo hệ thống tời công nghệ điều khiển vị trí tàu thuỷ công trình dùng mạng 

biến tần - nhiều động cơ xoay chiều”. 

[2]. Hoàng Minh Sơn (2001), “Mạng truyền thông công nghiệp”, NXB Khoa học và Kỹ thuật. 

[3]. Atmel (2004). ATMEGA64 intruction manual. 

[4]. Siemens “Micromaster Operating Instructions”. 

[5]. SIEI - DGFC - ELS Electric line shaft instruction manual. 

[6]. LS - Cable - Technical Transfer Document.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY 2016 

 

 

HỘI NGHỊ QUỐC TẾ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI 2016                                                 364 

Yêu cầu và các giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo cho ngành  

Điện tự động tàu thủy thuộc Khoa Điện - Điện tử 
Practical requirements and solutions to improve the quality of education and training for the marine 

electrical engineering major at Faculty of Electrical and Eectronics Eengineering 
 

Vương Đức Phúc, Đào Minh Quân 

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, 

phucdtt@gmail.com 

Tóm tắt 

Từ lâu việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo các chuyên gia hàng hải của đất nước đã được giao 

cho Trường Đại học Hàng hải Việt Nam (VMU). Lãnh đạo nhà trường đi tiên phong và định hướng 

trong hội nhập khu vực và quốc tế, lấy chất lượng đào tạo đáp ứng các yêu cầu trong nước và trên 

thế giới làm mục tiêu. Đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết và sức mạnh của tập thể để tuyên 

truyền và tìm các giải pháp phù hợp nhất trong điều kiện của Việt Nam.  

Ở Việt Nam, các trường đại học lớn thường cử giảng viên, các nhà quản lý sang các nước 

phát triển để học hỏi về chuyên môn, kinh nghiệm quản lý nâng cao, từ đó tìm cách áp dụng vào 

môi trường đại học của mình. Tuy nhiên, khi đem về vận dụng thì chưa đồng bộ, không thống nhất 

do đặc thù riêng về ngành được đào tạo của các Khoa. Bản thân Khoa Điện - Điện tử, đã chủ động 

nắm bắt xu hướng và tổ chức các buổi hội thảo để bàn bạc và tìm hiểu áp dụng các giải pháp trong 

lĩnh vực đào tạo nhưng chưa cụ thể cho ngành Điện tự động tàu thủy.  

Trong nghiên cứu này, tác giả nghiên cứu phương thức đang sử dụng để đào tạo sinh viên 

chuyên ngành Điện tự động tàu thủy tại Khoa Điện - Điện tử, từ đó đề xuất các giải pháp để cải 

tiến và nâng cao chất lượng. Các giải pháp đưa ra bao gồm việc lựa chọn mô hình cho đào tạo phù 

hợp theo tình hình thực tiễn của Nhà trường, yêu cầu thực tiễn trong nước cũng như quốc tế. Bài 

báo cũng đưa ra cách thức trao đổi Giảng viên của Khoa Điện - Điện tử với các trường tại các 

nước tiên tiến trên thế giới như Hàn Quốc, Nhật Bản, Hiệp hội các Trường Đại học Hàng hải Quốc 

tế (IAMU) mà ở đó chuyên ngành đào tạo có liên quan mật thiết và giống nhau. Ngoài ra còn có 

thể mời các Giáo sư đầu ngành tại nước ngoài về Việt Nam công tác, trao đổi học thuật, giảng dạy 

và kinh nghiệm, bàn về chương trình đào tạo, công tác nhằm thúc đẩy sự tìm tòi, hiểu biết lẫn nhau 

cũng như hợp tác chuyển giao công nghệ, thực hiện dự án đào tạo. 

 Trong các giải pháp nhấn mạnh về yếu tố con người, hợp tác quốc tế đa chiều. Kết quả 

nghiên cứu được áp dụng cho công tác quản lý, chương trình đào tạo có chất lượng cao trong đào 

tạo ngành Điện tự động tàu thủy, đó còn là cơ sở cho Khoa Điện - Điện tử, các khoa khác trong 

trường tham khảo và vận dụng nhằm đáp ứng mục tiêu của Nhà trường trở thành Trường Đại học 

trọng điểm quốc gia. 

Từ khóa: Hiệp hội các Trường Đại học Hàng hải Quốc tế, mô hình giáo dục đại học, Giáo 

dục chuyên nghiệp, khóa học trực tuyến đại chúng mở, Đại học Hàng hải Việt Nam. 

Abstract   

Vietnam Maritime University (VMU) has been being assigned the task to educate and train 

maritime experts, scientists providing to the national sea-ward economy. VMU’s leaders pioneered 

in regional and international integration, they promote solidarity and collective strength to orient 

and find the most appropriate solutions in Vietnam to improve the quality of training as well as 

meet up the entire domestic and international requirements. 

In Vietnam, the large universities are sending lecturers, managers to study both 

qualification and advanced methods in the developed countries and the ways to apply in their 

university. However, the applications are still individual and there is unification with particular of 

training majors. Faculty of Electrical and Electronics Engineering has organized several meetings 
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to discuss and apply the solutions; however, there is no detail plans using for major of marine 

electrical engineering. 

In this study, the authors studied the training situation in marine electrical engineering 

major. And then propose solutions to improve quality. The solution offering includes the selection 

of appropriate training model at the requests of VMU, the practical of domestic and international 

requirements. Offer solutions to exchange lectures with other departments having closely relating 

like field of expertise in advanced countries such as Korea, Japan, the Association of Maritime 

University international (IAMU), also may invite professors in Vietnam abroad teaching and 

academic exchanges, experiences, training programs, work to promote the exploration, 

understanding mutual cooperation as well as technology transfer, training of project 

implementation. 

In the solutions, the human element, multi-dimensional international cooperation is 

emphasised. The results of the research are applied directly to the management, improve the 

quality of the marine electrical engineering major, which is the basis for the faculties, university 

referring and applying as well as replicating in real contribute to the developments of VMU.  

Keywords: International Association of Maritime Universities, higher education, 

professional education, massive open online course, Vietnam Maritime University.  
 

1. Yêu cầu thực tiễn trong hoạt động giảng dạy 

Sự phát triển của chuyên ngành Điện tự động tàu thủy gắn liền sự nỗ lực không ngừng của 

các thế hệ thầy và trò, sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban Giám hiệu Nhà trường, của Ban Chủ 

nhiêṃ Khoa Điêṇ - Điêṇ tử, sự định hướng đúng đắn của Ban lãnh đạo Khoa qua các thời kỳ. 

Phương châm: “Lấy người học làm trung tâm, chất lượng đào tạo là hàng đầu” đã trở thành kim chỉ 

nam cho mọi hoạt động của ngành [1]. 

Hiện nay xu hướng hội nhập và quốc tế hóa đang diễn ra nhanh chóng trên phạm vi toàn thế 

giới [2,3]. Trong lĩnh vực đào tạo chấp nhận quy luật canh tranh, cùng hợp tác và phát triển đặc biệt 

là từ khi Việt Nam trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại quốc tế WTO (World Trade 

Organization).  

Hoạt động giảng dạy hướng tới người học nhiều hơn, đáp ứng yêu cầu khi ra trường có việc 

làm, theo nhu cầu xã hội [3]. Chuyển từ giáo dục tinh hoa sang đại trà (tỷ lệ khoảng 50%). Bộ cũng 

đã có những thay đổi nhằm phù hợp với Nghị quyết số: 29-NQ/TW “về đổi mới căn bản, toàn diện 

giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị 

trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa và hội nhập quốc tế" đã được Hội nghị Trung ương 8 (khóa 

XI) thông qua.   

Các trường đào tạo tăng nhanh về quy mô đào tạo đồng thời đa dạng hóa các ngành đào tạo, 

tăng cường liên kết quốc tế và áp dụng vào Việt Nam. Chính sự chuyển biến này vừa là cơ hội để 

nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo ở trong nước, đồng thời cũng là thách thức đối với công 

tác đảm bảo chất lượng giáo dục và đào tạo, nhất là ở những nơi khó và không kiểm soát được. Yêu 

cầu sử dụng nguồn nhân lực trong nước ngày một cao, sự cạnh tranh do ảnh hưởng của xu thế giáo 

dục đại học xuyên biên giới trở thành những thách thức lớn với nhiều trường đại học nước ta, cũng 

như nhiều cơ sở giáo dục đại học khác, trường ta cũng đang đứng trước thực tế chất lượng đào tạo 

chưa đáp ứng được yêu cầu sử dụng nhân lực của của xã hội, chất lượng giáo dục chất lượng giảng 

dạy, chất lượng học tập chưa được nâng cao [4]. 

2. Nghiên cứu thực trạng đào tạo ngành Điện tự động tàu thủy tại Khoa Điện - Điện tử 

Hàng năm có khoảng 100 sinh viên nhập học thuộc chuyên ngành Điện tự động tàu thủy. 

Sinh viên chuyên ngành này đươc̣ đào taọ theo hê ̣thống đào taọ tiên tiến nhất hiêṇ nay là loaị hình 

đào taọ theo hoc̣ chế tín chỉ, với thời gian 4,5 năm (9 hoc̣ kỳ chính) đối với sinh viên tốt nghiêp̣ 

đúng haṇ (có nghiã là sinh viên đủ điều kiêṇ điểm trung bình chung tích lũy >= 2.0, có chứng chỉ 

Ngoaị ngữ, Tin hoc̣, Bơi lôị); nếu chưa đủ điều kiêṇ trên thì thời gian có thể kéo dài thêm tối đa đến 
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2 năm nữa. Hàng năm sinh viên có thể đăng ký hoc̣ cu ̣thể: có 2 kỳ hoc̣ chính và 1 kỳ hoc̣ phu ̣trong 

hè. Có 2 kỳ thi chính và 2 kỳ thi phu.̣ Có 2 đơṭ thi và xét tốt nghiêp̣ là đơṭ chính vào cuối tháng 12 

và đơṭ phu ̣vào cuối tháng 6 hàng năm. 

Khối lượng kiến thức toàn khóa: gồm 153 TC (Không tính các học phần GDTC, QPAN) 

bao gồm Khối kiến thức giáo dục đại cương 38 TC; khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 115 TC; 

kiến thức cơ sở ngành 68 TC; kiến thức chuyên ngành (trừ tốt nghiệp) 41 TC; kiến thức tốt nghiệp 

6 TC. 

Đội ngũ giảng dạy có 11 Giảng viên. Ngoài ra còn có các Giảng viên của các Bô ̣môn khác 

cùng tham gia giảng daỵ. Đôị ngũ Giảng viên của ngành đều là các Giảng viên có học vấn từ Thạc 

sĩ trở lên có nhiều kinh nghiêṃ trong công tác giảng daỵ, NCKH và đăc̣ biêṭ có tay nghề thưc̣ tế rất 

cao, có nhiều kinh nghiêṃ trong công tác sửa chữa, khai thác, lắp đăṭ các hê ̣thống, thiết bi ̣ điêṇ tư ̣

đôṇg trên tàu thủy và các nhà máy công nghiêp̣ trên bờ [1]. 

Cơ sở vật chất được Nhà trường trang bị phục vụ cho ngành là 8 phòng thí nghiệm thực 

hành, ngoài ra tập thể giảng viên của Khoa luôn cố gắng duy trì, nâng cao và tự bổ sung trang thiết 

bị để sinh viên có điều kiện thực hành, thí nghiệm có chất lượng. Trong số các bài thí nghiệm mới 

có xuất xứ từ các sản phẩm của nhiều sinh viên, học viên cao học khi hoàn thành đồ án, luận văn tốt 

nghiệp tặng lại cho Khoa. Phòng thực hành thí nghiệm đã được tăng lên đáng kể song so với số 

lượng sinh viên thì quá ít. 

Thực tập tốt nghiệp vẫn theo hình thức bị động, tức là khoa chỉ định nơi thực tập theo lịch 

của phòng đào tạo. Điều này dẫn đến thực tế là khi các doanh nghiệp cần người thực tập thì các em 

lại đang học, đến khi hết việc thì có lịch. Do đó mà kết quả thực tập chưa đi sâu vào nội dung, chất 

lượng thực sự. Rất ít sinh viên xuống đi tàu để vận hành thực tế, nên khi ra trường các em rất bỡ 

ngỡ. 

Ngoài ra, nếu theo quy định chung thì tỷ lệ giảng viên/sinh viên quá thấp, do đó việc chuẩn 

bị cho bài giảng chưa đạt hiệu quả cao. Chất lượng giảng dạy còn bị ảnh hưởng do giảng viên phải 

thực hiện quá nhiều việc khác ngoài việc nâng cao chuyên môn như: học đạt chuẩn ngoại ngữ, tham 

gia phong trào văn hóa văn nghệ, các lớp bồi dưỡng,… [4] 

Đánh giá với các chương trình đào tạo khác trên thế giới như IAMU, Hàn Quốc,… thì 

chương trình trên khác nhau ở số điểm sau: 

- Chương trình đào tạo tại Việt Nam có nhiều môn thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương, 

lên tới 38 tín chỉ (đạt 24.8%). Khối lượng này chiếm hơn 1 năm để nghiên cứu; 

- Thời gian đào tào là 4,5 năm tại Việt Nam trong khi tại nước khác là 4 năm; 

- Kiến thức cơ sở ngành là 68 tín chỉ song còn nặng về lý thuyết; 

- Theo chương trình của IAMU [5,6,7] thì ngành điện tự động tàu thủy chỉ đào tạo cho các 

sinh viên sau khi tốt nghiệp đi tàu, hoặc làm tại các nhà máy đóng tàu chứ không hướng đa mục 

đích như các chương trình tại Việt Nam; 

- Chưa có chương trình đào tạo nâng cao như của IAMU mặc dù Nhà trường đã đào tạo và 

cấp chứng chỉ Sỹ quan điện [7]; 

- Sinh viên chưa được đào tạo về các yêu cầu, trang bị, cách vận hành an toàn các hệ thống 

điện cao áp dưới tàu. 

Mô hình quản lý là ngành đào tạo chuyên môn dưới sự giám sát của Khoa, Khoa chịu trách 

nhiệm trước Nhà trường. Nhà trường chịu trách nhiệm trực tiếp trước Bộ Giao thông Vận tải. Như 

vậy ngành muốn có sự thay đổi về chuyên môn hay yêu cầu về trang thiết bị, nhân sự là hoàn toàn 

bị động, mất nhiều thời gian. Việc truyền đạt kiến thức cho sinh viên theo phương pháp truyền 

thống mà chưa chú trọng nhiều đến nhu cầu của doanh nghiệp, nhu cầu xã hội.  

Sinh viên được truyền đạt nhiều kiến thức hàn lâm mà kỹ năng thực hành không tốt do điều 

kiện số lượng và chất lượng của các phòng thực hành.  

3. Mô hình quản lý công và mô hình giáo dục đại học toàn cầu 
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3.1. Mô hình quản lý công 

Các mô hình quản lý công trong giáo dục đại học có thể khái quát theo 5 mô hình thể hiện 

trên hình 1. Trong mô hình I, Khoa đóng vai trò quan trọng và quyết định các vấn đề về chuyên 

môn cũng như nhân sự. Sau đó là vai trò của của cấp bộ và cuối cùng là nhà trường.. Tương tự như 

vậy có thể hiểu được các cách quản lý còn lại theo hướng “nặng” trên, “nặng” hay “nặng” dưới. 

Các trường đại học ở khối Châu Âu đang áp dụng và thực hiên theo cách quản lý I và II, tại Mỹ 

theo mô hình III và các nước châu Á theo mô hình IV và V. Mỗi mô hình có những ưu nhược điểm 

riêng và nó đang có sự chuyển đổi mô hình giữa các nước để sao cho phù hợp với điều kiện về cơ 

chế, văn hóa, cơ sở vật chất của từng trường ở mỗi nước. Tại Ngành Điện tự động tàu thủy thì đang 

được áp dụng theo mô hình V. 

3.2. Mô hình giáo dục đại học 

Các mô hình giáo dục được khái quát theo 5 mô hình gồm: mô hình truyền thống, quản lý 

công mới, mở, mạng và xã hội học tập (XHHT) (hình 2). Ở đó mô hình V là XHHT là cao nhất, thể 

hiện ở việc toàn thể có thể tự học ở bất ký đâu, thời điểm nào miễn sao đáp ứng được chuẩn đầu ra 

của trường đại học cấp bằng. Người học hoàn toàn chủ động thời gian và lựa chọn trường, môn học 

yêu thích. Nó điều tiết theo quy luật thị trường, khi đó chỉ trường nào có chất lượng thực sự, có chất 

lượng phục vụ tốt là thành công. Tuy nhiên, việc chuyển sang mô hình giáo dục mở sẽ là quá trình 

lâu dài. Ở Việt Nam nói chung và tại ngành Điện tự động tàu thủy nói riêng chúng ta vẫn đang ở 

mô hình I (truyền thống). 

 

 
Hình 1. Các mô hình quản lý công trong giáo dục đại học 

 

 
Hình 2. Các mô hình giáo dục đại học 
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3.3. Các đăc̣ trưng chính của mô hiǹh quản lý công mới trong giáo dục đại học 

Hiện nay các Bộ, Ban, Ngành đã nhận thức rõ nét về việc cần đổi mới cả về quản lý công 

cũng như mô hình giáo dục sao cho phù hợp. Chúng ta cần kể đến một số đặc trương về quản lý 

công mới như: 

- Đề cao quyền tư ̣chủ Nhà trường; 

- Đa daṇg hóa các thành phần cung ứng giáo duc̣; 

- Thi ̣ trường hóa hoaṭ đôṇg giáo duc̣; 

- Tăng cường quản lý chất lươṇg; 

- Minh bac̣h hóa các hoaṭ đôṇg giáo duc̣; 

Bên cạnh đó thì cần có các kỹ năng lañh đaọ/quản lý mới: 

- Kỹ năng giao tiếp và liên nhân cách; 

- Định hướng đạo đức và trí tuệ; 

- Khả năng quản lý sự thay đổi;  

- Khả năng khơi dạy và nuôi dưỡng động lực; 

- Có tầm nhìn chiến lược; 

- Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề; 

- Xây dựng tư duy toàn cầu; 

- Dám nghĩ, dám làm; 

- Nhạy bén với các xu thế thị trường; 

- Sử dụng công nghệ thông tin; 

4. Các biện pháp thực hiện nhằm nâng cao chất lượng đào tạo  

4.1. Khái quát chung 

Đại học trọng điểm quốc gia Việt Nam là những đại học (cấp quốc gia và cấp vùng), trường 

đại học, và học viện hàng đầu của quốc gia, được chính phủ ưu tiên giao quyền tự chủ như: được tự 

in và cấp bằng tiến sĩ; được toàn quyền cử cán bộ đi học nước ngoài, trừ những trường hợp du học 

bằng ngân sách nhà nước; được chủ động mời và tiếp nhận Giảng viên, sinh viên nước ngoài đến 

học và giảng dạy; được đề xuất mở những ngành đào tạo chưa có trong danh mục đào tạo. Bên cạnh 

đó, Hiệu trưởng sẽ quyết ngân sách đầu tư thiết bị và xây dựng cơ bản mà không phải thông qua Bộ 

Giáo dục và Đào tạo. Về đội ngũ Giảng viên có trình độ tiến sĩ  >75%. Với chức trách và nhiệm vụ 

nặng nề trên, muốn xây dựng được theo định hướng này chúng ta cần chuẩn bị mọi mặt về con 

người, tài chính, cơ sở vật chất,… Trong đó điều kiện tiên quyết là cơ chế quản lý và đội ngũ Giảng 

viên [4]. 

4.2 Đề xuất về mô hình quản lý công và mô hình giáo dục 

Như đã phân tích ở mục 3.1, mô hình III mà nước Mỹ đang áp dụng tỏ ra có nhiều ưu điểm 

vượt trội. Về tổng thể và lâu dài chắc chắn đó là mẫu để các nước đi theo. Với mức độ cấp Khoa, 

thay đổi mô hình là không thể mà cần chủ động sáng tạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết 

để chủ động. Để có thể thay đổi đồng bộ từ mô hình V sang III (hình 3) đòi hỏi thời gian và liên 

quan đến Bộ và các điều kiện cơ sở vật chất,… Do đó cần chủ động đề nghị nhà trường nghiên cứu 

mô hình IV, III  để đề xuất với Bộ. Có thể sẽ là lộ trình từ mô hình V sang III hoặc từ V chuyển qua 

mô hình trung gian IV rồi mới chuyển sang III.  

Hiện nay hầu hết các trường đại học tại Việt Nam đang theo mô hình truyền thống I. Để phù 

hợp với cơ chế hiện tại thì mô hình III (mở) sẽ là phù hợp. Lựa chọn mô hình III yêu cầu trình độ 

về công nghệ tin học, giáo trình bài giảng online [9], khóa học trực tuyến đại chúng mở nên sẽ tiêu 

tốn rất nhiều sức lực. Như vậy song song với việc đề xuất thay đổi quản lý công như trên thì chuyển 

sang mô hình III sẽ là tiền đề quan trọng. Khi đã dịch chuyển mô hình quản lý công kết hợp với mô 

hình giáo dục sẽ cho ra được mô hình IV và đó sẽ là tiền đề cho mô hình V (hình 4). 
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Hình 3. Các mô hình quản lý công trong giáo dục đại học 

 
Hình 4. Sự dịch chuyển các mô hình giáo dục đại học đề xuất 

4.3. Đề xuất về biện pháp nâng cao chất lượng Giảng viên 

Để đáp ứng mục tiêu trường trọng điểm quốc gia thì đội ngũ Giảng viên sẽ có trình độ tiến 

sĩ > 75%. Đây là tỷ lệ rất cao so với điều kiện thực tế của ngành vì đội ngũ Giảng viên lớn tuổi (lớn 

hơn 45 tuổi là 80%), Giảng viên trẻ tuổi thì điều kiện vật chất còn rất khó khăn nên để tập trung hết 

tâm sức để học nghiên cứu sinh cũng là bài toán hóc búa. Vậy đâu là giải pháp cho vấn đề này? 

Theo nhóm tác giả cần thực hiện những công việc cụ thể sau:  

4.3.1. Tuyển chọn thêm các giảng viên, kỹ thuật viên 

Dựa trên yêu cầu thực tiễn đào tạo, số lượng Giảng viên theo sinh viên, chiến lược phát triển 

thì hiện nay ngành Điện tự động tàu thủy thiếu 4 Giảng viên và 2 Kỹ thuật viên. Trong những năm 

qua tuyển chọn được giảng viên trẻ theo yêu cầu của nhà trường là khó khăn (thỏa mãn hai tiêu chí: 

tốt nghiệp loại giỏi, có chứng chỉ tiếng Anh IELTS 6.0 trở lên) nên từ năm 2010 ngành không có 

thêm Giảng viên mới nào. Nếu không có chiến lược và biện pháp cụ thể thì tình hình không cải 

thiện (cụ thể Khóa 50, 51, 52 mới tốt nghiệp không có em nào đạt chuẩn ngoại ngữ, Khóa 53 theo 

khảo sát cũng chưa có em nào đạt được. Tương tự cho khóa 54, khóa 55 cũng vậy.  

Thực tế là từ năm 2011 đến nay Khoa chưa chưa tuyển được Giảng viên mới nào đáp ứng 

được yêu cầu Nhà trường cho chuyên ngành này. Ban chủ nhiệm, Đảng bộ Khoa đã họp nhiều lần 

để tìm các giải pháp nhằm tuyển dụng, nâng cao chất lượng cho các giảng viên. Một số giải pháp đã 

được thống nhất để thực hiện là: 

Với những sinh viên chưa tốt nghiệp: 

- Lựa chọn những sinh viên ưu tú và có nền tảng ngoại ngữ tốt; 

- Động viên, khuyến khích và giao các nhiệm vụ để tiếp thêm niềm đam mê cho các em; 

- Hỗ trợ các điều kiện để các em có điều kiện hơn trong quá trình học ngoại ngữ; 
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- Tìm kiếm các nguồn học bổng tại các nước tiên tiến trên thế giới, gửi các sinh viên sang đó 

đào tạo theo hợp tác, hoặc theo diện học bổng giáo sư [4]. 

Với những sinh viên đã tốt nghiệp: 

- Kiểm tra và chọn lọc sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, có kiến thức cơ bản về tiếng Anh; 

- Đề xuất với Nhà trường về chiến lược đào tạo của ngành, tìm kiếm các nguồn kinh phí hỗ 

trợ các điều kiện để các ứng viên có thêm điều kiện để tiếp tục hoàn thành chương trình học ngoại 

ngữ; 

- Tìm kiếm các nguồn học bổng tại các nước tiên tiến trên thế giới, gửi các ứng viên sang đó 

đào tạo; 

- Ký biên bản ràng buộc về việc gắn bó và công tác với Bộ môn. 

Với những ứng viên đã tốt nghiệp đủ tiêu chuẩn ở trường khác: 

- Thông tin rộng rãi về việc tuyển nhân sự cho chuyên ngành; 

- Lựa chọn những ứng viên phù hợp theo chuẩn của nhà trường, mục tiêu hướng đến là các 

tiến sĩ nghiên cứu ở nước ngoài về; 

- Tạo các điều kiện thuận lợi để động viên các ứng viên này. 

4.3.2. Giải pháp nâng cao trình độ chuyên môn cho giảng viên đang công tác 

Bộ môn cùng Chi bộ Đảng thống nhất phương án: 

- Động viên khuyến khích các giảng viên làm nghiên cứu sinh tại các cơ sở đào tạo trong 

nước cũng như ngoài nước; 

- Chủ động tìm các nguồn tài chính hỗ trợ các khóa học ngắn hạn, các khóa học nâng cao 

trình độ thường niên; 

- Động viên, hỗ trợ các giảng viên viết báo, thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cũng 

như tham gia các hoạt động chuyển giao công nghệ; 

- Thực hiện tốt kế hoạch GS-01HQ (mục 4.3.4). 

4.3.3. Biện pháp tìm nguồn học bổng nước ngoài 

Nhà trường luôn quan tâm đến hội nhập, liên kết hợp tác trong giáo dục và đào tạo nên luôn 

mong mỏi tăng được số lượng các giảng viên đủ ngoại ngữ và trình độ [10]. Việc gửi các giảng 

viên đi học tập và thực tế nước ngoài là hướng đi được ưu tiên, và đang được thực hiện như sau: 

- Chờ thông tin học bổng từ các trường trên thế giới, triển khai cho ứng viên phù hợp; 

- Tìm thông tin thông qua các du học sinh Việt Nam đang học từ nước ngoài; 

- Bản thân ứng viên chủ động tìm qua mạng internet, báo chí, các phương tiện truyền thông 

khác; 

- Đi theo các dự án như hoặc Đề án 911, Hiệp định hợp tác,...  

Rất nhiều ứng viên đã được đi học nước ngoài thông qua các biện pháp trên song còn nhiều 

hạn chế và các ứng viên rất bị động. Do đó cần có kế hoạch tổ chức thực hiện như: 

- Chủ động gửi thư, cử các du học sinh đang học tập tại các trường nước ngoài đến gặp và 

mong muốn được cộng tác trong nhiều lĩnh vực trong đó có đào tạo; 

- Hoàn thành các mẫu hồ sơ ứng tuyển cho ứng viên; 

- Hướng dẫn viết thư, các thủ tục, văn hóa, kinh phí,... 

- Xây dựng chương trình kết nối các giảng viên đã từng học tập nghiên cứu bên Hàn Quốc 

và ứng viên, cộng đồng nghiên cứu sinh trên mạng; 

- Tăng cường hợp tác nhiều mặt trong đó ưu tiên: hợp tác giáo dục, viết báo, tham gia thực 

hiện chung dự án, trao đổi các giảng viên Việt Nam với giảng viên các trường tại nước bạn. 

4.3.4. Kế hoạch GS-01HQ (về việc mời, trao đổi giảng viên với các trường ở Hàn Quốc) 

Thuận lợi 
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- Các giáo sư (GS) bên bên Hàn Quốc được nghỉ 1 năm sau 5 đến 7 năm công tác liên tục. 

GS thường thực hiện các dự án liên quan đến thỉnh giảng, viết sách thậm chí đi du lịch tại nhiều 

nước trên thế giới. Dựa vào yếu tố này chúng ta có thể tranh thủ sự giúp đỡ bằng cách mời sang 

Việt Nam; 

- Mối quan hệ giữa GS bên Hàn Quốc và cựu du học sinh Việt Nam là rất tốt, bản thân các 

GS cũng muốn có thêm cơ hội để giao lưu hợp tác và nâng cao trình độ thông qua kênh thông tin 

này; 

- Việt Nam có nhiều điều thú vị để khám phá về văn hóa, con người nên nhận được sự quan 

tâm lớn của GS; 

- GS thích văn hóa, ẩm thực do có nhiều nét giống nhau do đó rất dễ dàng cho việc sinh hoạt 

và hòa đồng trong cuộc sống. 

Biện pháp thực hiện 

- Chủ động hoàn thiện các thủ tục pháp lý cho GS tại Việt Nam như: xin VISA, các điều 

kiện sinh hoạt và làm việc; 

- Xây dựng chính sách hỗ trợ GS khi sang Việt Nam và phổ biến rộng rãi thông tin thông 

qua nhiều kênh như du học sinh, internet các chuyến thăm và làm việc của các đoàn từ Việt Nam 

sang; 

- Thống nhất các môn học và đề cương các môn học sẽ mời. 

Kiến nghị 

Nhằm đạt được hiệu quả cao nhất trong quá trình GS công tác tại Việt Nam một số vấn đề 

sau cần được thực hiện:  

- Khu vực sinh hoạt của GS sẽ bố trí ít nhất 01 giảng viên trẻ; 

- Có trợ giảng cho GS; 

- Tạo không khí thân thiện và hiếu khách; 

- Xây dựng đồng bộ các kế hoạch từ đề cương, nội dung giảng dạy, kế hoạch đi lại, các 

hướng phát triển trong tương lai,... 

5. Kết luận 

Bài báo chỉ ra thực trạng đào tạo ngành Điện tự động tàu thủy thuộc Khoa Điện - Điện tử, 

các yêu cầu về đổi mới trong chương trình đào tạo, mô hình quản lý, xu thế phát triển của đào tạo 

đại học trên thế giới. Từ các đòi hỏi khách quan, chủ quan, nhiệm vụ đào tạo của ngành tác giả đi 

sâu tìm và vận dụng rất nhiều các giải pháp để áp dụng trong điều kiện cụ thể và dự kiến kết quả có 

thể đạt được nếu thực hiện đúng các quy trình được nêu ra. Khi mô hình, các biện pháp được thực 

hiện thành công và mang lại hiệu quả về chất lượng thì đây sẽ là sản phẩm tiên phong trong đào tạo, 

chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế đa phương diện. 

Bên cạnh kết quả đạt được thì nghiên cứu còn có một số vấn đề cần hoàn thiện thêm. Cụ thể 

là: các giải pháp mang tính chủ quan và chưa kiểm nghiệm trong thực tiễn. Đặc biệt trong thời đại 

công nghệ thay đổi liên tục, nhanh chóng thì các giải pháp đưa ra không được phân tích, bổ sung thì 

rất nhanh bị lạc hậu và không thể áp dụng được. Lộ trình thực hiện và cách thức phối hợp với các 

đơn vị trong Trường chưa được đồng bộ và chi tiết. Nghiên cứu chưa chỉ rõ được kinh phí, nguồn 

kinh phí thực hiện các giải pháp nêu ra.  
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Nâng cao chất lượng ổn định hướng đi tàu thủy  

sử dụng bộ quan sát trạng thái  
Improving stability of ship directions using state observer 

 

Nguyễn Hữu Quyền, Trần Anh Dũng 
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, 

nguyenhuuquyenhd@gmail.com 
 

Tóm tắt  

 Bài báo đề cập tới vấn đề nghiên cứu mô hình toán, đánh giá trạng thái ổn định của tàu 

thuỷ trong quá trình chuyển động. Ảnh hưởng của nhiễu đến sự thay đổi hướng đi, các phương 

pháp giảm thiểu tác động của nhiễu tới hướng đi. Nghiên cứu, ứng dụng bộ quan sát trạng thái để 

nâng cao chất lượng trong chế độ ổn định hướng đi tàu thủy trên cơ sở bộ quan sát trạng thái 

Kalman. 

Từ khóa: Ổn định tàu, nhiễu loạn, quan sát trạng thái. 

Abstract 

The paper refers to the mathematical model research problems, evaluate ship stability 

motion. The effect of disturbances to change direction, the method of reducing the impact of 

disturbances to the direction of moving. Research and application of state observers to improve the 

quality of stabilization direction the ship based on Kalman’s status observer. 

Keywords: Ship stability, disturbances, state observer. 

 

1. Chuyển động tàu thủy 

Tàu thủy là đối tượng hoạt động dưới nước, môi trường hoạt động phức tạp, chịu sự tác 

động của các yếu tố ngẫu nhiên, như: sóng, gió, dòng chảy,... động lực học tàu thủy được áp dụng 

bởi định luật Newton trong đó coi tàu thủy như vật rắn chuyển động trong môi trường chất lỏng và 

chuyển động của tàu thủy có 6 bậc tự do DOF (Degress Of Freedom) [3]. Phương trình toán mô tả 

chuyển động tàu thuỷ là phương trình vi phân bậc cao, xét về tính chất động học của tàu thủy ta 

thấy đối tượng có tính chất động học như: quá trình dao động, thời gian quá độ dài, độ dự trữ ổn 

định thấp,... [3] 

Tổng hợp những bài toán nghiên cứu về điều khiển chuyển động tàu thuỷ cho thấy mục tiêu 

điều khiển chính của các bài toán là luôn ổn định hướng đi và quỹ đạo cho trước (trong bài toán 

điều khiển ổn định theo hướng và quỹ đạo). Chưa đặt nhiều mục tiêu đến vấn đề khi ổn định hướng 

và quỹ đạo như vậy thì chất lượng động học của hệ thống (quá trình quá độ, thời gian quá độ, độ dự 

trữ ổn định,...) như thế nào. Năng lượng điều khiển bỏ ra là nhiều hay ít và đã tối ưu hay chưa [7]. 

Nhất là trong điều kiện khai thác tàu thủy hiện nay thì vấn đề tiết kiệm năng lượng ngày càng được 

quan tâm[2]. 

Trong khuôn khổ bài báo, các tác giả đề cập đến bài toán kết hợp giữa việc nâng cao chất 

lượng động học và ổn định hướng đi (giảm thiểu, loại bỏ ảnh hưởng của nhiễu), tức là xây dựng bài 

toán có sự kết hợp bộ quan sát kháng nhiễu và bộ điều khiển tối ưu cho điều khiển chuyển động tàu 

thủy ở chế độ ổn định hướng đi. 

 2. Mô hình toán mô tả chuyển động tàu thuỷ 

Hình 1 mô tả chi tiết thành phần chuyển động và tham số động học tàu thủy trên các trục 

theo 6 bậc tự do DOF, cụ thể như sau: 
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Hình 1. Thành phần chuyển động, tham số động học của tàu thủy 

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

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

dịch chuyển theo chiều dọc,  - góc nghiêng, 
.

p  - vận tốc góc của lắc ngang; 

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

tốc độ dịch chuyển theo chiều ngang,   - góc chênh, 
.

q  - vận tốc lắc dọc; 

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

 - hướng tàu, 
.

r  - tốc độ quay trở; 

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

Chuyển động cân bằng tàu thủy ở mọi vị trí được thể hiện [3]:  
.

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

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

tốc hướng, vận tốc góc, M - ma trận quán tính, )(vC  - ma trận Coriolis, )(g - véc tơ lực và mô men 

trọng lực,  - véc tơ lực và mô men của tín hiệu điều khiển. 

Mô hình không gian trạng thái tuyến tính mô tả động học tàu thủy khi không có tác động 

của nhiễu có dạng sau [5]:     
.

.x A x Bu                                                                 (2) 

 Trong đó: [ ]x u v r p   ; ,A B - ma trận hệ số; u  - tín hiệu điều khiển;   - góc 

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

          
 

.
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                                (3) 

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

của tàu. Phương trình (3) là phương trình không gian trạng thái dạng tuyến tính của tàu thuỷ dùng 

để tổng hợp bộ điều khiển chuyển động tàu thủy khi không có nhiễu tác động. Xét đối tượng tàu có 

các thông số như sau: chiều dài L = 175.0 m, chiều rộng ở giữa B = 25.4 (m), lượng giãn nước W = 

21222 m3, tốc độ lớn nhất u = 14 Knots. Với các hệ số aij,bij  được tính có giá trị như bảng 1. 
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Bảng 1. Giá trị các hệ số  aij,bij  [5] 

STT Hệ số Giá trị STT Hệ số Giá trị 

1 a11 -0.046 9 a31 -0.0010 

2 a12 -1.9614 10 a32 0.0147 

3 a13 0.2137 11 a33 -0.1163 

4 a14 0.1336 12 a34 -0.0006 

5 a21 0.0011 13 b1 -0.0600 

6 a22 -0.1326 14 b2 -0.0035 

7 a23 -0.1246 15 b3 -0.0026 

8 a24 -0.0331    

Từ mô hình toán (3) nhận xét rằng: với các hệ số aij,bij như bảng 1 của ma trận đặc tính A 

xét sự phân bố các điểm cực ta thấy sự phân bố điểm cực trên mặt phẳng phức làm cho đối tượng 

có chất lượng động học không tốt (dạng số phức s =  a+jb) nó làm cho dối tượng có quá trình quá 

độ dao động, thời quan quá độ dài dẫn tới đối tượng ổn định kém. Tất cả các biến trạng thái (đặc 

trưng cho tính chất động học): trượt ngang ( )v , tốc độ quay trở ( )r , góc nghiêng ( ) , tốc độ lắc 

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

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

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

quyết định đến năng lượng bỏ ra điều khiển. Do vậy cần có sự tổng hợp bộ điều khiển để tối ưu 

năng lượng điều khiển và nâng cao chất động học cho đối tượng. 

3. Ảnh hưởng của nhiễu, các phương pháp giảm thiểu tác động của nhiễu tới hướng đi 

Tàu thủy là đối tượng điều khiển có tính phi tuyến lớn (phi tuyến bậc cao) chuyển động 

trong môi trường phức tạp, chịu sự tác động của nhiễu là ngẫu nhiên: sóng, gió, dòng chảy,... các 

yếu tố nhiễu loạn này là nguyên nhân chính gây ra sự sai lệch hướng đi so với hướng đi đặt trước. 

Xét về tính chất động học các nhiễu này sẽ được cả cộng và nhân vào phương trình động học của 

chuyển động [5]:  

               dk. ( ) ( ) ( ) wave wind currend

environmental forces

M v C v v D v v g                                  (4) 

Trong đó: wave  - lực gây ra do tác động của sóng, wind - lực gây ra do tác động của dòng 

chảy, currend  - lực gây ra do tác động của dòng chảy, dk  - lực tác động bởi tín hiệu điều khiển. 

Trong hầu hết các ứng dụng lái tự động tàu thủy, một yếu tố quan trọng là đóng góp vào 

phương án loại bỏ thành phần chuyển động do sóng (biển) tần số cao nếu không xử lý được vấn đề 

này thì nhiễu sóng sẽ gây ra hiện tượng mài mòn trên các phần tử thực hiện như bánh lái, chân vịt 

chính và chân vịt mũi [4] đồng thời làm tổn hao năng lượng điều khiển của con tàu. Hiện nay có ba 

phương pháp loại bỏ thành phần nhiễu sóng tần số cao: 

- Sử dụng vùng không nhạy (dead - band); 

- Sử dụng bộ lọc thông thường; 

- Sử dụng bộ quan sát trạng thái. 

3. Nghiên cứu, ứng dụng bộ quan sát trạng thái để nâng cao chất lượng trong chế độ ổn định 

hướng đi tàu thủy sử dụng bộ quan sát trạng thái Kalman 

3.1. Bộ lọc Kalman 

Bộ lọc Kalman cho phép tính toán, ước lượng trạng thái x của đối tượng thông qua việc đo 

tín hiệu đầu ra khi có nhiễu tác động vào đối tượng. Giả sử mô hình tuyến tính của đối tượng có 

dạng: 

                          ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )x t A t x t B t u t E t w t                                                      (5) 
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Ở đây quá trình tác động của nhiễu được mô tả bởi ( ) (0, ( ))w t N Q t  và ( ) ( , ( ))x t N m X t  

là vectơ trạng thái ngẫu nhiên với ước lượng trung bình m  và ma trận phương sai X(t) [6]. Phương 

trình trạng thái đầu ra được xác định bởi phương trình: 

                             ( ) ( ) ( ) ( )z t H t x t v t                                                                             (6) 

Với ( )v t  là giá trị của nhiễu, ( ) N(0, R)v t . Mô hình cấu trúc trên cơ sở bộ quan sát 

Kalman được xây dựng như hình 2. 

 
Hình 2.  Mô hình cấu trúc trên cơ sở bộ quan sát Kalman 

3.2.  Cấu trúc bộ điều khiển tối ưu kết hợp bộ quan sát trạng thái Kalman  

Hệ thống điều khiển tối ưu phản hồi dầu ra (LQG) dùng bộ quan sát Kalman có cấu trúc như 

hình 3. 

HĐ [H] MÁY LÁI

[K]

LQR

+
(-)

d


Ax+Bx 

TÀU

Nhiễu



Hướng điu

f

Bộ QS Kalman
x̂

 
Hình 3. Cấu trúc hệ thống điều khiển tối ưu phản hồi dầu ra (LQG) dùng quan sát Kalman 

Trong đó: [H] - bộ tiền xử lý, [K] - bộ điều khiển tối ưu được xác định trong bài toán tối ưu 

phản hồi trạng thái, với thông số đối tượng như bảng 1 tính toán được giá trị   

K=[ -0.1440   16.1082    6.7620    1.1066    0.4471] , [H] - bộ tiền xử lý được tính 

toán theo [K], với [H] = [0.4471]. 

Tính toán thông số bộ quan sát Kalman 

Mô hình đối tượng khi không có nhiễu với các ma trận hệ số như sau [2], [5]: 

 

-0.0406 -1.9614 0.2137 0.1336 0 0.0600

0.0011 -0.1326 -0.1246 -0.0331 0 0.0035

-0.0010 0.0147 -0.1163 0.0006 0 , 0.0026

0 0 1 0 0 0

0 1 0 0 0 0

0 0 0 0 1

A B

C

   
   
   
     
   
   
      



  

Giả sử mô hình đối tượng khi có ảnh hưởng nhiễu có dạng dưới đây: 

  












nyDuCxy

nxBuAx
dt

dx
                                                 (7) 

Mô hình bộ quan sát Kalman có dạng: 

 












xCy

DuyyLBuxA
dt

xd

~~

~~
~

                                           (8) 

Hàm tương quan Nx, Ny của tín hiệu nhiễu nx(t), ny(t) được cho như sau: 
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                          Nx = diag ([0.00001  0.0025  0.0012  0.009  0.00021]); Ny = 1 

Mục tiêu của bài toán là xác định ma trận L để hàm mục tiêu (9) đạt Min. 

          dtuNuxNxQ y

T

x

T

k 



0

2

1                                                                          (9) 

Với các ma trận hệ số như trên, giải phương trình Ricacti [7] xác định được ma trận P như 

sau: 

                                       P = [ 2.1125    -0.0600   -0.0062   -0.2288    0.0029 

-0.0600    0.0104    -0.0006   -0.0040   -0.0038 

-0.0062   -0.0006    0.0040    -0.0011    0.0117 

-0.2288   -0.0040   -0.0011    0.3218   -0.0227 

 0.0029    -0.0038    0.0117     -0.0227   0.1087] 

Theo phương pháp xác định hệ số ma trận của Kalman [6] ta xác định được ma trận L như 

sau [2]: 

                       L = [0.0006   -0.0008    0.0023   -0.0045    0.0217] 

Mô hình mô phỏng hệ thống  

 
Hình 4.  Mô hình mô phỏng hệ thống điều khiển tối ưu phản hồi dầu ra (LQG) dùng quan sát Kalman 

Kết quả mô phỏng (khi thay đổi hướng đi 5 độ) 

 

 
                                           a)                                                                  b) 

Hình 5. Kết quả đáp ứng góc bẻ lái (hình a), hướng đi hình (b) dùng bộ điều khiển LQR 
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                                    a)                                                           b) 

Hình 6. Kết quả đáp ứng góc bẻ lái (hình a), hướng đi hình (b) dùng điều khiển tối ưu phản hồi dầu ra 
(LQG) và bộ  quan sát Kalman 

3. Đánh giá, kết quả đạt được  

Từ kết quả mô phỏng trên ta thấy khi thay đổi hướng đi 5 độ và cho cùng một tín hiệu nhiễu 

tác động vào đối tượng với 2 bộ điều khiển khác nhau cho đáp ứng đặc tính góc bẻ lái, góc hướng 

đi là khác nhau: so sánh về đáp ứng góc bẻ lái cho trường hợp dùng bộ điều khiển LQR số lần bẻ lái 

nhiều hơn so với bộ điều khiển LQG kết hợp bộ quan sát Kalman. So sánh về góc hướng với bộ 

điều khiển LQG kết hợp bộ quan sát Kalman cho chất lượng hướng đi tốt hơn 
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Nghịch lưu đa mức 
Multilevel Inverter 
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Trường Đại học Hàng hải Việt Nam,  

danghonghai@vimaru.edu.vn,  
 

Tóm tắt 

 Bài báo nêu lên những ưu điểm của bộ nghịch lưu đa mức so với bộ nghịch lưu hai mức 

truyền thống. Từ đó, ba cấu trúc phổ biến nhất của bộ nghịch lưu đa mức: Kiểu điôt kẹp, kiểu tụ 

kẹp và kiểu cầu H nối tầng được chỉ ra dựa trên việc phân tích các sơ đồ mạch điện, những công 

thức tính toán giá trị điện áp và dòng điện cũng như những kỹ thuật điều chế (SPWM, điều chế 

vector không gian). Mô hình mô phỏng áp dụng cho cấu trúc bộ nghịch lưu đa mức kiểu điôt kẹp 

được xây dựng trên Matlab & Simulink để kiểm chứng các ưu điểm của cấu trúc này.  

Từ khóa: Bộ nghịch lưu đa mức, phương pháp điều chế bộ nghịch lưu đa mức, Matlab & 

Simulink. 

Abstract 

 This paper gives advantages of multilevel inverter in comparison with traditional two-level 

inverter. Consequently, the most common topologies of this inverter including neutral point 

clamped, flying capacitor and cascade H-bridge multilevel inverter are showed based on analysing 

electric schematics, expressions in voltage and current as well as modulation methods (SPWM, 

SVM). A simulation model, applying for neutral point clamped multilevel inverter on Matlab & 

Simulink, is constructed to verify these strong points of this topology. 

Keyword: Multilevel Inverter, multilevel Inverter Modulation, Matlab & Simulink. 

1. Giới thiệu chung 

Nghịch lưu đa mức - Multilevel Converter là nghịch lưu có cấu trúc sắp xếp van bán dẫn 

(thường là IGBT) và các linh kiện phụ trợ (tụ điện, điôt) theo nhiều mức khác nhau. Mạch nghịch 

lưu có đầu vào động lực là nguồn điện một chiều, thường lấy từ ăcquy hoặc từ các mạch chỉnh lưu 

và đầu ra nối trực tiếp với tải động cơ hoặc thông qua một bộ lọc, đầu vào điều khiển là các tín hiệu 

điều khiển van bán dẫn đến từ bộ điều chế. Sơ đồ khối nghịch lưu đã mức làm việc với tải động cơ 

được chỉ ra trên hình 1.  

  
Hình 1. Cấu trúc tổng quát của bộ nghịch lưu 

đa mức với tải động cơ 

Hình 2. Điện áp đầu ra của bộ nghịch 

lưu 

với các mức khác nhau 

 Hình 2 mô tả điện áp đầu ra bộ nghịch lưu đa mức với các mức khác nhau. Trong đó n là số 

mức nghịch lưu. Như vậy với một bộ nghịch lưu hai mức thì điện áp đầu ra nghịch lưu có ba mức. 
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Tương tự với bộ nghịch lưu ba mức sẽ tạo được năm mức điện áp đầu ra,... Tổng quát số mức điện 

áp đầu ra được tính bằng công thức nvra = 2n-1 [1]. 

 Số mức nghịch lưu càng tăng thì chất lượng nghịch lưu càng tốt thể hiện bởi các tham số: 

- Tổng méo do hài bậc cao giảm rõ rệt (từ > 50% đối với nghịch lưu hai mức xuống < 10% 

đối với nghịch lưu chín mức); 

- Điện cảm lọc đầu ra không cần trị số lớn vẫn có chất lượng điện áp ra tốt; 

- Tuy công suất tiêu thụ trên điện cảm ít thay đổi nhưng công suất tổn hao trên các van bán 

dẫn giảm đáng kể. Mặc dù số mức điện áp nghịch lưu tăng đồng nghĩa với việc mạch nghịch lưu 

cần có số van lớn hơn {6.(n-1) với n là số mức nghịch lưu} nhưng tổng công suất tổn hao trên các 

van lại ít hơn là do mạch càng nhiều van thì điện áp đặt lên mỗi linh kiện giảm và thời gian đóng 

mở của mỗi linh kiện cũng ít hơn.  

Các nghịch lưu đa mức được điều chế theo các phương pháp khác nhau, phổ biến là hai 

phương pháp: điều chế độ rộng xung đa mức (Muti-level pusle width modulation - PWM) và điều 

chế vectơ không gian đa mức. Cả hai phương pháp trên được sử dụng để điều khiển đóng/cắt các 

van bán dẫn của mạch nghịch lưu theo một quy tắc nhất định. Tín hiệu vào bộ điều chế là các đại 

lượng mà thuật toán điều chế yêu cầu (dòng điện tải, điện áp tải, tốc độ, mô men động cơ,…) và tín 

hiệu ra là các xung điều khiển van bán dẫn được đưa tới mạch lực của nghịch lưu.  

Phụ thuộc vào cấu trúc của mạch nghịch lưu, sẽ có các sơ đồ nghịch lưu khác nhau.  

2. Các cấu trúc mạch lực của nghịch lưu đa mức 

2.1. Cấu trúc mạch lực nghịch lưu đa mức kiểu điôt kẹp (Neutral Point Clamped Multilevel 

Inverter - NPC) 

Nghịch lưu điôt kẹp cung cấp nhiều 

mức điện áp khác nhau dựa trên điện áp của 

dãy các tụ điện mắc nối tiếp. Số mức điện áp 

nghịch lưu tỉ lệ thuận với số tụ nối tiếp với 

nhau trong một dãy tụ [1]. Ban đầu người ta 

đưa ra một sơ đồ nghịch lưu ba mức với hai tụ 

điện ở mạch DC. Vì có hai tụ điện mắc nối tiếp 

nên có thêm một mức điện áp được thêm vào là 

½Vdc ngoài hai mức điện áp 0 và Vdc, thực hiện 

bằng cách kích mở các van bán dẫn nối  điểm 

giữa của mạch DC (hay là điểm nối các tụ điện) 

với tải hoặc nối các điểm này vào các pha 

thông qua các điôt. Có thể nhận thấy rằng khi 

các van bán dẫn tại các điểm kẹp tương ứng 

được kích mở thì điểm này được nối vào đầu 

ra, điện áp trong pha đó là điện áp của dãy tụ 

điện tương ứng. Vì điểm trung tính được nối 

vào các van bán dẫn thông qua các điôt nên 

xuất hiện thuật ngữ NPC. Tuy nhiên sự tăng 

dần của số mức nghịch lưu đồng nghĩa với sự 

tăng dần số lượng tụ điện và các điểm nối các 

tụ (hay điểm trung tính) vì vậy thường dùng 

thuật ngữ MPC (Multiple Point Clamped - 

Nhiều điểm kẹp (bám)) để chỉ bộ nghịch lưu 

dạng này (hình 3). 

 

Hình 3. Cấu trúc tổng quát của nghịch lưu 

kiểu điôt kẹp 

 Phương pháp điều chế chung: cần xác định thời gian đóng mở các van của mỗi pha. Chi tiết 

hơn, thời gian đóng mở được mô tả bởi biểu thức: 
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𝑇𝑎𝑖 = 1  với  𝑠𝑎 ≥ 𝑖                                      (1) 

 𝑇𝑎𝑖 = 0  với  𝑠𝑎 < 𝑖 

 Quan hệ giữa 𝑠𝑎 và 𝑇𝑎𝑖 được biểu diễn bởi công thức: 

 𝑠𝑎 = ∑ 𝑇𝑎𝑖
𝑛−1
𝑖=1                                     (2) 

Trong đó: n là số mức nghịch lưu. 

 Quan hệ giữa 𝑠𝑖 và 𝑣𝑖𝑔 được biểu diễn bởi công thức: 

 𝑣𝑖𝑔 =
𝑣𝑑𝑐

𝑛−1
𝑠𝑖                                       (3)        

 Trong đó: i = a, b, c 

 Khi một van bán dẫn được kích mở, biểu thức chung của điện áp pha - tâm nguồn DC và 

thành phần pha a của dòng một chiều có thể viết như sau: 

 𝑣𝑎𝑔 = ∑ 𝑇𝑎𝑖𝑣𝑐𝑖
𝑛−1
𝑖=1                                       (4)           

𝑖𝑎𝑑𝑐𝑖 = |𝑇𝑎(𝑖+1) − 𝑇𝑎𝑖|. 𝑖𝑎𝑠  khi i = 1, 2,…, (n-2)                                             (5) 

 Hai biểu thức (3) và (4) được dùng để lập trình mô phỏng nghịch lưu đa mức. Nó cho phép 

mô phỏng được cả sự thay đổi áp tụ. Trong trường hợp cần chính xác phải tính đến tổn hao trên các 

van và điôt. Nếu bỏ qua điện áp rơi trên điôt kẹp thì biểu thức điện áp cho một van bán dẫn được 

viết như sau: 

𝑣𝑇𝑎𝑖 = (1 − 𝑇𝑎𝑖)𝑣𝑐𝑖 + 𝑇𝑎𝑖[𝐼𝑎𝑣𝑠𝑤 − (1 − 𝐼𝑎)𝑣𝑑]                                          (6) 

 Trong đó 𝑣𝑠𝑤 và 𝑣𝑑 là điện áp rơi tương ứng của van và điôt trong khi dẫn và 𝐼𝑎 là đại lượng 

phản ánh chiều của dòng điện pha a, giá trị của nó được chỉ ra trong biểu thức (7): 

 𝐼𝑎 = 1  với  𝑖𝑎𝑠 ≥ 0                                     (7) 

𝐼𝑎 = 0  với  𝑖𝑎𝑠 < 0     

Điện áp pha được xác định theo biểu thức (8): 

 vag = ∑ Tai
n−1
i=1 [vTai − Iavsw + (1 − Ia)vd]                                           (8) 

Dòng điện van được xác định theo biểu thức (9): 

𝑖𝑇𝑎𝑖 = 𝑇𝑎𝑖𝐼𝑎𝑖𝑎𝑠              (9) 

 Dòng điện 𝑖𝑑𝑐𝑖 tại các điểm nút được xác định theo biểu thức (10): 

  𝑖𝑑𝑐𝑖 = [𝑇𝑎𝑖 − 𝑇𝑎(𝑖−1)]𝑖𝑎𝑠                     (10) 

2.2. Cấu trúc mạch lực nghịch lưu đa mức kiểu tụ kẹp (Flying Capacitor Multilevel Inverter - 

FLC) 

Cấu trúc bộ nghịch lưu đa mức nguồn áp dùng tụ kẹp được giới thiệu bởi Meynard và Foch 

[2] để thay thế cho nghịch lưu đa mức dùng diode kẹp dựa vào những thuận lợi của kiểu cấu tạo 

này. Cấu trúc tổng quát của nghịch lưu dùng tụ kẹp được chỉ ra trên hình 4. Ý tưởng của cấu trúc 

điôt kẹp là tăng số mức điện áp bằng dãy tụ nối tiếp thông qua điôt kẹp để đưa vào tải còn ý tưởng 

của cấu trúc dùng tụ kẹp này là thay thế mỗi cặp điôt kẹp bằng tụ điện kẹp. Mỗi tụ kẹp được nạp 

đến một nửa của điện áp DC và có thể được nối vào các pha để cộng hoặc trừ điện áp một cách trực 

tiếp. Tức là, điện áp đầu ra sẽ là kết hợp của các tụ điện được mắc nối tiếp trên sơ đồ. 

2.3. Cấu trúc mạch lực nghịch lưu dùng cầu H nối tầng (Cascade H-Bridge Multilevel 

Inverter - CHB) 

Được đề xuất vào năm 1975 [1], tuy nhiên gần đây mới được bổ sung và hoàn thiện. Ý 

tưởng của kiểu cấu trúc này đó là mắc nối tiếp nhiều cell trên một nhánh pha tải, trong đó mỗi cell 

là một mạch nghịch lưu cầu 1 pha với 1 nguồn DC riêng bằng nhau và được cách ly với nhau: Vdc1 

= Vdc2 = … = Vdcn = V. Như vậy tự bản thân mỗi cell đã là một mạch nghịch lưu nhiều mức. Cụ thể 

bằng cách kích mở hợp lý các linh kiện trong mỗi bộ nghịch lưu một pha sẽ tạo thành ba mức điện 

áp (-V, 0, V) trên mỗi cell. 
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Hình 4. Sơ đồ nghịch lưu n mức 

dùng tụ kẹp 

 

 

 

 

 

 

Hình 5. Sơ đồ nghịch lưu năm mức cầu H  

nối tầng hai cell 

Sự kết hợp hoạt động của n bộ nghịch lưu áp trên một nhánh pha tải sẽ tạo nên n khả năng 

mức điện áp theo chiều âm (-V, -2V,…, -nV), n khả năng mức điện áp theo chiều dương (V, 2V,…, 

nV) và mức điện áp 0. Như vậy, bộ nghịch lưu áp dạng cascade gồm n bộ nghịch lưu áp một pha 

trên mỗi nhánh sẽ tạo thành bộ nghịch lưu (2n+1) mức [2]. Để mạch hoạt động được thì trạng thái 

đóng/cắt các van bán dẫn trong một nhánh pha phải thoả mãn điều kiện đóng/cắt đối nghịch. 

3. Phương pháp điều khiển nghịch lưu đa mức 

3.1. Phương pháp điều chế SPWM 

Phương pháp còn có tên Subharmonic PWM (SH-PWM), hay Multi carrier based PWM [3]. 

Ý tưởng của phương pháp sin PWM là so sánh một số sóng mang (dạng tam giác) và một tín hiệu 

điều khiển (dạng sin) để tạo giản đồ kích mở các linh kiện trong cùng một pha tải. Về nguyên lý, 

phương pháp được thực hiện dựa vào kỹ thuật analog.  

- Sóng mang 𝑢𝑝 (carrier signal) tần số cao, có thể ở dạng tam giác. Tuy nhiên, tần số 

đóng/cắt cao làm tổn hao phát sinh do quá trình đóng/cắt các van bán dẫn tăng theo. Ngoài ra, các 

linh kiện còn có thời gian ton và toff nhất định, các yếu tố này làm hạn chế việc chọn tần số sóng 

mang; 

- Sóng điều khiển 𝑢𝑟 (reference signal) hoặc sóng điều chế (modulating signal) dạng sin.  

Tuỳ theo việc sắp xếp các van bán dẫn, các van sẽ được kích đóng khi sóng điều khiển lớn 

hơn sóng mang (𝑢𝑟 > 𝑢𝑝). Trong trường hợp ngược lại, các van đối nghịch được kích đóng (hình 

6). 

Khi tần số sóng mang càng cao, lượng sóng hài bậc cao xuất hiện trong dạng điện áp và 

dòng tải bị khử càng nhiều. 

Tỉ số điều chế tần số (frequency modulation ratio) 𝑚𝑓 được xác định theo biểu thức (11): 

𝑚𝑓 =
𝑓𝑐𝑎𝑟𝑟𝑖𝑒𝑟

𝑓𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒
=

𝑓𝑚

𝑓𝑐
                                (11) 

Việc tăng giá trị mf sẽ dẫn đến việc tăng giá trị tần số các sóng hài xuất hiện. Nhược điểm 

của việc tăng tần số sóng mang là gây nên tổn hao lớn do số lần đóng/cắt lớn. Tỉ số điều chế biên 

độ (amplitude modulation ratio) ma được xác định theo biểu thức (12): 

𝑚𝑎 =
𝑈𝑚−𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒

𝑈𝑚−𝑐𝑎𝑟𝑟𝑖𝑒𝑟
=

𝐴𝑚

(𝑛−1)𝐴𝑐
                                (12) 
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Hình 6. Nguyên lý tạo xung của kỹ thuật 

PWM 

Hình 7. Quan hệ giữa biên độ sóng mang 

và sóng điều khiển 

Trong trường hợp 𝑚𝑎 ≤ 1 (biên độ sóng sin nhỏ hơn tổng biên độ sóng mang) thì quan hệ 

giữa thành phần cơ bản của điện áp ra và điện áp điều khiển là tuyến tính. Trong trường hợp giá trị 

𝑚𝑎 > 1, biên độ tín hiệu điều chế lớn hơn tổng biên độ sóng mang thì biên độ hài cơ bản của điện 

áp ra tăng không tuyến tính theo 𝑚𝑎. Khi đó bắt đầu xuất hiện lượng sóng hài bậc cao tăng dần cho 

đến khi đạt ở mức giới hạn cho bởi phương pháp sáu bước. 

Phương pháp SPWM đạt được chỉ số điều chế lớn nhất trong vùng tuyến tính khi biên độ 

sóng điều chế bằng tổng biên độ sóng mang: 

 𝑚𝑆𝑃𝑊𝑀 𝑚𝑎𝑥 =
𝑈(1)𝑚

𝑈(1)𝑚−𝑠𝑖𝑥𝑠𝑡𝑒𝑝
=

𝑉𝑑𝑐/2
2

𝜋
𝑉𝑑𝑐

=
𝜋

4
= 0.785                              (13) 

Trong đó Vdc là tổng điện áp các nguồn DC. 

Việc đánh giá chất lượng sóng hài xuất hiện trong điện áp tải có thể được thực hiện bằng 

phân tích chuỗi Fourier. Ở đây, chu kỳ lấy tích phân Fourier được chia thành nhiều khoảng nhỏ, với 

cận lấy từng tích phân của từng khoảng được xác định từ các giao điểm của sóng điều khiển và 

sóng mang dạng tam giác. 

3.2. Phương pháp điều chế vector không gian 

Phương pháp điều chế vector không gian, xuất phát từ những ứng dụng của vector không 

gian trong máy điện xoay chiều, sau đó được mở rộng triển khai trong các hệ thống điện ba pha. 

Phương pháp điều chế vector không gian và các dạng cải biến của nó có tính hiện đại, giải thuật chủ 

yếu dựa vào kỹ thuật số và là phương pháp được sử dụng phổ biến nhất hiện nay trong lĩnh vực 

điện tử công suất liên quan đến điều khiển các đại lượng xoay chiều ba pha như điều khiển truyền 

động điện xoay chiều, điều khiển các mạch lọc tích cực, điều khiển các thiết bị công suất trên hệ 

thống truyền tải điện [4]. 

Ý tưởng của phương pháp điều chế vector không gian là tạo nên sự dịch chuyển liên tục của 

vector không gian tương đương trên quĩ đạo đường tròn của véc-tơ điện áp bộ nghịch lưu, tương tự 

như trường hợp vector không gian của đại lượng sin ba pha tạo được. Với sự dịch chuyển đều đặn 

của vector không gian trên quỹ đạo tròn, các sóng hài bậc cao được loại bỏ và quan hệ giữa tín hiệu 

điều khiển và biên độ áp ra trở nên tuyến tính. Vector tương đương ở đây chính là vector trung bình 

trong thời gian một chu kì lấy mẫu Ts của quá trình điều khiển bộ nghịch lưu áp. Nguyên lý điều 

chế vector không gian đối với bộ nghịch lưu áp đa mức được thực hiện tương tự như ở nghịch lưu 

hai mức. 

Kỹ thuật điều chế SVM được thực hiện qua các bước cơ bản sau: 

Bước 1: Xác định giản đồ vector không gian và vị trí vector trung bình:  

Bước này xác định được số trạng thái chuyển mạch và số vector độc lập do các trạng thái 

chuyển mạch tạo ra. Biểu diễn hình học các vector chuyển mạch như sau: các vector chuyển mạch 

chia mặt phẳng ra thành những góc phần sáu (sector) bằng nhau được đánh số từ I đến VI. Mỗi góc 
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phần sáu lại được chia thành các vùng (region) tam giác nhỏ hơn bằng việc nối các đỉnh của các 

vector nhỏ hơn. 

Bước 2: Xác định thời gian đóng/cắt để tạo thành vector  �⃗� 𝑟𝑒𝑓 

Có được biểu diễn hình học của các vector không gian, tiếp theo tiến hành xác định thời 

gian chuyển mạch để tạo thành các vecto �⃗� 𝑟𝑒𝑓 quay liên tục quanh gốc toạ độ. Nguyên lý để tạo nên 

vector �⃗� 𝑟𝑒𝑓 là sử dụng các vector lân cận nó để làm vector cơ sở. Sau đó thực hiện các vector cơ sở 

trong những khoảng thời gian nhất định để vector tổng bằng đúng vector �⃗� 𝑟𝑒𝑓 [5]. 

 

 

 

Hình 8. Không gian vector của 

nghịch lưu ba pha ba mức NPC 

Hình 9. Minh họa chuyển động của vector 

quay giữa hai góc phần sáu 

 

Bước 3: Xác định trình tự chuyển mạch cho mỗi van bán dẫn 

Trình tự và thời gian tác động của các van bán dẫn tương ứng với trạng thái các vectơ phải 

đảm bảo các nguyên tắc sau đây:   

- Thời gian tác động: Ts = Ta + Tb + Tc trong đó Ts là chu kỳ điều chế; 

- Sự chuyển mạch giữa hai trạng thái liên tiếp là nhỏ nhất, nghĩa là mỗi lần chuyển mạch chỉ 

có một van bán dẫn thay đổi trạng thái; 

- Trong một chu kỳ điều chế, trên một pha của nghịch lưu chỉ có hai van bán dẫn đóng và 

hai van bán dẫn ngắt. Giả thiết rằng sự chuyển tiếp của vectơ trung bình �⃗� 𝑟𝑒𝑓 từ vùng này sang 

vùng khác không phụ thuộc vào các van bán dẫn, tần số đóng/cắt của van bán dẫn có giá trị bằng 

một nửa tần số điều chế: 

fmod = 0,5.fs = 0,5/Ts                              (14) 

Trên cơ sở đó xây dựng được giản đồ các trạng thái chuyển mạch khi vector �⃗� 𝑟𝑒𝑓 di chuyển 

qua vùng của các sector. 

Phương pháp điều chế vector không gian cho phép điều khiển tuyến tính tốt, hiệu quả cao, 

điều này là cần thiết cho các hệ tự động điều khiển. Tuy nhiên, phương pháp này vẫn còn tồn tại 

một số hạn chế như: đòi hỏi bộ vi xử lý có khả năng tính toán cao, bộ nhớ lớn, việc tính toán càng 

phức tạp khi số mức của bộ nghịch lưu tăng lên, lập trình giải thuật khá phức tạp,... 
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Hình 10. Mô tả các trạng thái chuyển mạch khi Vref  di chuyển qua các vùng của sector I 

 

4. Mô phỏng 

Sơ đồ nghịch lưu ba mức NPC được mô phỏng với phương pháp điều khiển SPWM. Quá 

trình mô phỏng được thực hiện trên Matlab & Simulink. Thông số mô phỏng: Vdc = 100V; điện trở: 

R1 = R2 = 1; tụ điện C1 = C2 = 2200uF. Kết quả nhận được từ quá trình mô phỏng được chỉ ra 

trong các hình 11, 12, 13 và 14. 

 
a) 

 
b) 

Hình 11. a) Tín hiệu sóng mang; b) Tín hiệu điều khiển cụm van trên, pha A 

 
a) 

 
b) 

Hình 12. a) Sector; b) Góc đồng bộ 

 

 
a) 

 
b) 
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c) 

Hình 13. Tải RL, R = 1, L = 1mH  

a) Điện áp pha; 

b) Điện áp dây; 

c) Dòng điện dây. 

 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

Hình 14. Tải RL, R = 1, L =5mH 

a) Điện áp pha; 

b) Điện áp dây; 

c) Dòng điện dây. 

Nhận xét: 

- Dạng điện áp ra và dòng điện vẫn giữ được dạng sin trong các trường hợp giá trị tải thay 

đổi; 

- Độ lớn điện cảm ảnh hưởng tới độ méo điện áp ra. 

Kết luận 

Phương pháp SPWM đơn giản và là phương pháp kinh điển trong điều khiển các bộ biến đổi 

công suất, tuy nhiên phương pháp này gây ra nhiều sóng hài bậc cao, ảnh hưởng tới chất lượng điều 

khiển. Ưu điểm của phương pháp này là dễ dàng mở rộng số mức của bộ nghịch lưu. 
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Mô phỏng robot PUMA560 sử dụng Robotics Toolbox 
Simulation of Robot PUMA560 using Robotics Toolbox 
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Tóm tắt  

Công cụ Robotics Toolbox tỏ ra chiếm ưu thế khi mô hình hóa robot. Bài báo tiến hành mô 

phỏng điển hình robot PUMA560 sử dụng công cụ này. Bài báo nghiên cứu xây dựng mô phỏng mô 

hình, tính toán phân tích động học, động lực học của robot PUMA560. Các kết quả mô phỏng đạt 

được của bài báo có thể góp phần trong công tác đào tạo nhân lực ngành Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 

Từ khóa: Puma, Toolbox Robotics, mô phỏng. 

Abstract  

Robotics Toolbox is being used widely in simulation robot. By using this toolbox, the paper 

simulated model of PUMA560. Kinematics and Dynamics also were analysed. These simulation 

results confirmed that excellent performance has been indeed achieved via the proposed methods, 

leading to a promising approach to aid the training human factor in automation and control 

engineering at Vietnam Maritime University 

Keywords: Robotics, Puma560, simulation, Robotics Toolbox. 
 

1. Phần mở đầu 

Robot được ứng dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp. Những ứng dụng ban đầu 

gồm lắp đặt vật liệu, hàn điểm và phun sơn. Robot còn được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác như 

phục vụ cho máy công cụ, làm khuôn trong công nghiệp đồ nhựa, gắn kính xe hơi, gắp hàng ra khỏi 

băng tải và đặt chúng vào các trạm chuyển trung gian. 

Robot PUMA560 là đối tượng nghiên cứu của bài báo. Robot PUMA560 là môṭ robot có 6 

bâc̣ tư ̣do với 6 khớp quay. Bàn kep̣ của robot có thể vươn tới các điểm trong không gian làm viêc̣ 

của robot từ bất kì hướng nào.  

Các công trình [3], [8] thiết kế điều khiển cho robot PUMA560, phương pháp tuyến tính hóa 

được đưa ra trong [3], còn công trình [8] tập trung vào phương pháp thiết kế điều khiển trượt.  

Bài báo này không đi sâu thiết kế điều khiển robot PUMA560 mà tập trung vào mô phỏng 

robot PUMA560 sử dụng công cụ Robotics Toolbox, phục vụ học tập, nghiên cứu loại robot này 

trong phòng thí nghiệm. Robotics Toolbox là một trong các công cụ mô phỏng Robot điển hình. 

Một số công cụ khác cũng được sử dụng một cách rộng rãi như: phần mềm Catia, Robot Microsoft 

RDS, Easy-rob,… 

Giáo sư Peter I. Corke đã phát triển công cụ Robotics Toolbox [7], công cụ này cho phép 

mô phỏng 3D của robot và cho phép mô phỏng, phân tích động học, động lực học robot. 

2. Nghiên cứu mô phỏng robot PUMA560 sử dụng Robotics Toolbox 

2.1. Giới thiệu robot PUMA560 

Robot PUMA560 là sản phẩm của công ty Unimation (My)̃. Đó là loaị robot đươc̣ sử duṇg 

rôṇg raĩ ở nhiều nước. Khá dê ̃dàng để có đươc̣ các thông số đôṇg hoc̣ và đôṇg lưc̣ hoc̣ của robot 

PUMA560 vì đa ̃có nhiều nghiên cứu thưc̣ nghiêṃ trên robot này.  
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Bảng 1. Tên và chức năng các khớp robot 

Hê ̣truc̣ Khớp Chức năng 

1 Eo (Waist) Quay thân  robot 

2 Vai (Shoulder) Nâng và ha ̣cánh tay trên robot 

3 Khuỷu (Elbow) Nâng và ha ̣cẳng tay robot 

4 Quay cổ tay (Wrist roll) Quay cổ tay robot 

5 Hất cổ tay (Wrist pitch) Hất cổ tay robot 

6 Bàn kep̣ (Gripper) Quay bàn kep̣ 

Cấu trúc của robot PUMA như hình 1. Các khớp và chức năng của nó được đưa ra trong 

bảng 1. 

 
Hình 1. Các khớp của robot PUMA560 

 

2.2. Mô hình robot PUMA560 

Mô hình robot PUMA560 đươc̣ xây dưṇg dưạ trên các thông số đôṇg hoc̣ và đôṇg lưc̣ hoc̣ 

tham khảo tài liêụ [4, 5, 6].  

 
Hình 2. Các khung tọa độ của robot PUMA560 
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Bảng 2. Bảng thông số Denavit-Hartenberg của robot 

Khớp n αn-1 an-1 (mm) dn (mm) Giới haṇ góc quay của khớp 

1 1 0o 0 0 -160o ÷ +160o 

2 2 -90o 0 243.5 -225o ÷ +45o 

3 3 0o 431.8 -93.4 -45o ÷ +225o 

4 4 90o -20.3 433.1 -110o ÷ +170o 

5 5 -90o 0 0 -100o ÷ +100o 

6 6 90o 0 0 -266o ÷ +266o 

 

Bảng 3. Bảng thông số động lực học 

Khâu 

Khối 

lươṇg 

(kg) 

Mô men 

quán tính 

đôṇg cơ 

(kg.m2) 

Tỉ số 

truyền 

đôṇg cơ 

Lưc̣ ma sát nhớt 

(N.m.s/rad) 

Lưc̣ ma sát 

Cu-lông 

(N.m) 

1 0 291e-6 62,61 1,48e-3 [0,395  -0.435] 

2 17.4 409e-6 107,36 0,817e-3 [0,126  -0,071] 

3 4.8 299e-6 53,69 1,38e-3 [0,132  -0,105] 

4 0.82 35e-6 76,01 71,2e-6 [11,2e-3  -16,9e-3] 

5 0.34 35e-6 71,91 82,6e-6 [9,26e-3  -14,5e-3] 

6 0.09 35e-6 76,63 36,7e-6 [3,96e-3  -10,5e-3] 

 

Bảng 4. Thông số troṇg tâm của khâu 

Khâu Truc̣ 1 2 3 4 5 6 

Troṇg tâm của khâu 

(m) 

x 0 0.068 0 0 0 0 

y 0 0,006 -0,07 0 0 0 

z 0 -0,016 0,014 -0.019 0 0,032 

 

Bảng 5. Thông số mô men quán tính của khâu 

Khâu 1 2 3 4 5 6 

Mô men quán tính 

của khâu (kg.m2) 

Ixx 0 0,13 0,066 1,8e-3 0,3e-3 0,15e-3 

Iyy 0 0,524 0,0125 1,8e-3 0,3e-3 0,15e-3 

Izz 0,35 0,539 0,086 1,3e-3 0,4e-3 0,04e-3 

 

Sử dụng thông số D-H ở trong bảng 2 để viết file chương trình, khi đó ta có thể lập trình 

được giao diện hiển thị và bảng điều khiển của robot PUMA như hình 3. 

2.3. Đôṇg hoc̣ ngươc̣ robot PUMA560 

Trong điều khiển robot, ta cần biết các giá tri ̣ biến khớp q taị môṭ vi ̣ trí cu ̣thể của bàn kep̣. 

Đây chính là bài toán đôṇg hoc̣ ngươc̣ vị trí. Ta xây dưṇg trên M-File của Matlab hàm 

“donghocnguoc_puma560d.m” áp duṇg để giải bài toán đôṇg hoc̣ ngươc̣ robot. Đầu vào của hàm là 

giá tri ̣ biến khớp của robot ở tư thế ban đầu (q0) và toạ đô ̣bàn kep̣ ở tư thế đích. Hàm se ̃trả về giá 

tri ̣ biến khớp của robot ở tư thế đích (q1) cùng với các đồ thi ̣ liên quan.  
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Hình 3. Giao diêṇ đồ hoạ và bảng điều khiển robot PUMA560 

Trên cửa sổ Command Window của Matlab gõ các lêṇh: 

>> startup_rvc 

% góc quay của các khớp khi robot ở tư thế ban đầu: 1=0o, 2=0o, 3=0o, 4=0o, 5=0o, 5=0o) 

>> q0=[0 0 0 0 0 0]; 

>> toa_do_ban_kep=[0.8649  0.1501  0.0203]; 

>>[q1]= 

donghocnguoc_puma560d(q0,toa_do_ban_kep) 

q1 = -0.0000   0.0000   1.5708   0   -1.5708   0.0000 

 Kết quả nhâṇ đươc̣ là giá tri ̣ biến khớp ở tư thế đićh của robot:1=0; 2=0; 3 =1.5708; 4=0 

; 5= -1.5708; 6=0 (rad). 

 
 Hình 4. Robot PUMA560 ở tư thế ban đầu và tư thế đích 

 

 
Hình 5. Quỹ  đaọ của bàn kep̣ trong không gian 3 chiều 
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 Hình 6. Quỹ đaọ của bàn kep̣ trong các hê ̣truc̣ ZX, XY, YZ 

Trong trường hơp̣ này, quỹ đaọ chuyển đôṇg của bàn kep̣ là môṭ đường thẳng bởi vì muc̣ 

đích giải bài toán đôṇg hoc̣ ngươc̣ vị trí là xác định các giá trị biến trục tương ứng với vị trí và 

hướng cho trước của bàn kẹp. 

 
Hình 7. Vi ̣trí của bàn kep̣ theo thời gian 

 

 
 Hình 8. Sư ̣biến thiên góc quay của các khớp theo thời gian 

Từ hình 8, ta thấy khi robot thưc̣ hiêṇ quỹ đạo chuyển đôṇg của bàn kẹp, các khớp 1,4,6  

không quay. 
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2.4. Đôṇg lưc̣ hoc̣ robot PUMA560 

Mô men và lực tạo ra quá trình chuyển động được tính toán. Động lực học của robot 

PUMA560 được viết trên m-file của Matlab, để nhận được kết quả ta có thể chạy file chương trình 

tính toán động lực học. 

% góc quay của các khớp khi robot ở tư thế ban đầu: 1=0o, 2= 90o, 3= -90o, 4=0o, 5=0o, 

5=0o 

>> q0=[0 pi/2 -pi/2 0 0 0]; 

>>toa_do_ban_kep=[0.5 0.6 0.3]; 

>> dongluchoc_puma560d(q0,toa_do_ban_kep) 

Kết quả nhâṇ đươc̣ là các đồ thi ̣ biểu diêñ vâṇ tốc, gia tốc, mô men đăṭ lên các khớp. 

 

 
Hình 9. Đặc tính vâṇ tốc góc các khớp của robot 

 

Quan sát hình 9 ta thấy đồ thị vận tốc góc của khớp 3, 5 và 6 quay cùng chiều, khớp 1 và 2 

quay cùng chiều và ngược chiều quay với khớp 3, 5, 6, khớp 4 không quay. Đồ thi ̣ là những đường 

cong trơn không có điểm bất thường. Vâṇ tốc góc tăng dần từ 0 ở thời điểm bắt đầu và tăng đến tốc 

độ cực đại. Sau đó giảm dần về 0 khi robot kết thúc chuyển đôṇg. 

 
Hình 10. Gia tốc góc của các khớp robot 
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.  

Hình 11. Mô men quay của các khớp không tính đến ma sát 

Quan sát hình 11 ta thấy mô men quay tác duṇg vào khớp 1 và khớp 2 có giá tri ̣ lớn hơn so 

với các khớp còn laị. Điều này là do môṭ phần lớn mô men quay của khớp 1, 2 là mô men troṇg lưc̣. 

Mô men quay của khớp 1, 2, 3 đổi chiều trong suốt quá trình chuyển đôṇg.  

 
Hình 12. Mô men quay của các khớp có tính đến ma sát 

Khi lưc̣ ma sát ở bên trong đôṇg cơ đươc̣ tính đến khi phân tích, ta se ̃có kết quả như hình 

12. Lưc̣ ma sát của đôṇg cơ chỉ gây ảnh hưởng vào thời điểm đầu và cuối chuyển đôṇg. Giá tri ̣ mô 

men quay của các khớp tăng nhanh đôṭ ngôṭ để thắng đươc̣ lưc̣ ma sát trong đôṇg cơ khi robot bắt 

đầu chuyển đôṇg và làm giảm nhanh giá tri ̣ mô men quay khi robot ngừng chuyển đôṇg. 

 
Hình 13. Mô men troṇg lưc̣ của các khớp  
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Hình 14. So sánh giữa tổng mô men quay và thành phần mô men troṇg lưc̣ 

Từ hình 13, hình 14 ta thấy ở khớp 2, 3 thì mô men gây ra bởi troṇg lưc̣ chiếm môṭ phần lớn 

trong tổng mô men quay của khớp. Thưc̣ tế này gơị ý cho ta môṭ vài đề xuất trong viêc̣ giảm khối 

lươṇg robot khi thiết kế. 

 
Hình 15. Mô men quán tính của khớp  

 

Hình 15 cho thấy mô men quán tính của khớp 1 thay đổi đáng kể trong suốt quá trình 

chuyển đôṇg của robot. Đây là môṭ khó khăn trong thiết kế điều khiển robot, làm sao phải đaṭ đươc̣ 

đô ̣ổn điṇh và hiêụ suất cao khi robot chuyển đôṇg. 

3. Kết luận 

Với ưu thế của công cụ Robotics Toolbox trong việc mô phỏng 3D robot, mô phỏng động 

lực, động lực học của các robot khác nhau. Robot PUMA560 là một ví dụ điển hình được mô phỏng 

sử dụng bộ công cụ này. Các kết quả mô phỏng robot điển hình này cũng như phương pháp mô 

phỏng sử dụng Robotics Toolbox góp phần giúp sinh viên, học viên ngành Kỹ thuật Điều khiển và 

Tự động hóa khi nghiên cứu, học tập học phần Điều khiển robot có cái nhìn trực quan hơn, sâu sắc 

hơn và còn có thể kiểm chứng lại khi giải một số bài toán động lực học, động học robot. 
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Nghiên cứu khảo sát động học và chiến lược điều khiển động cơ đồng bộ  

kích thích nam châm vĩnh cửu 
Reseach on dynamics model and strategies control for a permanent magnet  

synchronous motor 
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Tóm tắt  

Bài báo nghiên cứu mô hình động học của động cơ đồng bộ kích thích nam châm vĩnh cửu. 

Bài báo tiến hành phân tích các cấu trúc cũng như các chiến lược điều khiển. Quá trình phân tích, 

đánh giá được thể hiện qua các chương trình mô phỏng. Các kết quả mô phỏng ban đầu thu được 

khá khả quan, phục vụ tốt cho công tác đào tạo nhân lực ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động 

hóa. 

Từ khóa: PMSM, động cơ xoay chiều ba pha, động cơ đồng bộ kích thích nam châm vĩnh 

cửu, mô phỏng. 

Abstract  

The paper proposed novel methods to research on dynamic model of Permanent Magnet 

Synchronous Motor (PMSM). The authour analysed structural controls and strategies for PMSM 

using simulated softwares. Simulation results confirmed that excellent performance has been 

indeed achieved via the proposed methods, leading to a promising approach to aid the training 

human factor in automation and control engineering. 

Keywords: PMSM, dynamic model, simulation, AC Machines. 
 

1. Phần mở đầu 

 Ở Việt Nam cũng như ở nước ngoài đề tài nghiên cứu về máy điện nói chung và động cơ 

điện đồng bộ xoay chiều ba pha nói riêng đã được nhiều nhà khoa học quan tâm. Máy điện rất đa 

dạng, lý thuyết về máy điện rất phức tạp, việc phân tích các quá trình quá độ, trạng thái làm việc 

của máy điện là điều không dễ dàng thực hiện được. Cấu trúc điều khiển máy điện xoay chiều ba 

pha và cấu trúc điều khiển động cơ đồng bộ xoay chiều ba pha được các nhà khoa học trong nước 

và quốc tế đặc biệt quan tâm [2, 3, 16]. 

Để có thể phục vụ tốt hơn trong công tác giảng dạy ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động 

hóa, nghiên cứu về máy điện, truyền động điện, tổng hợp hệ điện cơ,… cần tiến hành khảo sát, mô 

phỏng động học của máy điện, mô phỏng các cấu trúc điều khiển,… giúp học viên, sinh viên có thể 

tiếp cận dễ dàng khi nghiên cứu về động cơ đồng bộ kích thích nam châm vĩnh cửu. Động cơ đồng 

bộ kích thích vĩnh cửu có cấu tạo gồm các cuộn dây 3 pha phân bố đối xứng và rotor gắn nam châm 

vĩnh cửu để tạo từ trường khe hở. Việc loại bỏ được mạch điện kích từ ở phía rotor đem lại một số 

ưu điểm cho động cơ đồng bộ kích thích nam châm vĩnh cửu (ĐB-KTVC) như giảm tổn hao đồng, 

mật độ công suất cao hơn, giảm mô men quán tính của động cơ, cấu tạo rotor bền vững về mặt cơ 

khí hơn,... Hiện nay, giá thành của loại động cơ ĐB-KTVC vẫn cao hơn so với loại động cơ không 

đồng bộ rotor lồng sóc (KĐB-RLS) ở cùng dải công suất, nhưng động cơ ĐB-KTVC thường có 

hiệu suất cao hơn, nên trong thời gian lâu dài thì giá thành sử dụng của động cơ ĐB-KTVC vẫn nhỏ 

hơn so với động cơ KĐB-RLS. Động cơ ĐB-KTVC đang được sử dụng rất rộng rãi và ngày càng 

nhiều hơn trong công nghiệp, đặc biệt ở dải công suất thấp và trung bình (công suất tới vài trăm hp 

- horse power) [7, 10]. 

2. Mô hình động học của động cơ đồng bộ kích thích nam châm vĩnh cửu 

Các phương trình của ĐB-KTVC trong hệ tọa độ rotor:  
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Hình 1. Lưu đồ mô phỏng động học của động cơ ĐB-KTVC 

Phương trình cuối cùng được thêm vào để tìm vị trí rotor vì nó rất quan trọng trong việc xác 

định điện áp và dòng điện từng pha của máy. Các vị trí rotor đơn vị là radian, đây không phải là 
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đơn vị đã được chuẩn hóa để cho phép tính dòng và điện áp như là các hàm theo thời gian. Đây là 

phương trình phi tuyến, có tích của các biến. Để giải quyết bài toán này cần sử dụng phương pháp 

số. Và  giải pháp của hệ thống là giải các phương trình vi tích phân. Phương pháp Runge Kutta Gill 

có thể được sử dụng để tính tích phân tích phân số. Chương trình trong chương trình MATLAB, có 

sử dụng một giải pháp đơn giản bằng cách rời rạc hóa. Các dòng pha abc có thể được lấy từ dòng 

dq trong hệ tọa độ rotor bằng cách sử dụng các ma trận nghịch đảo. Từ các dòng dq stator, tính 

được và vẽ được mô men điện từ. Giá trị này được cấp nhật từng bước của quá trình tích phân cho 

tới khi kết thúc quá trình tính tích phân. Các bước thực hiện được thể hiện trong lưu đồ thuật toán 

hình 1. Không có tín hiệu điều khiển tác động với ĐB-KTVC dựa trên vị trí rotor của nó trong mô 

phỏng này. Bởi vì các dòng stator đạt được giá trị cao với sự xuất hiện các dao động trong khe hở 

không khí mô men, dẫn đến sự rung lắc đáng kể của rotor. Sự rung lắc như vậy là điều không mong 

muốn. Đối với mô phỏng này, mô men tải được coi là bằng không và cân bằng điện áp ba pha có 

tần số 60 Hz. Các điện áp stator trục q và d điện áp stator trong hệ tọa độ rotor không phải là hằng 

số trong ví dụ này. Các rung lắc vị trí rotor có ảnh hưởng đến dòng stator trong hệ tọa độ rotor bởi 

vì ma trận chuyển đổi được tính toán dựa trên vị trí rotor. 

 

 
Hình 2. Kết quả mô phỏng động học của động cơ ĐB-KTVC 

3. Các cấu trúc và chiến lược điều khiển động cơ ĐB-KTVC 

3.1. Các cấu trúc điều khiển 

Hệ truyền động điều khiển mô men 

Coi hệ truyền động động cơ đồng bộ kích thích vĩnh cửu với đầu vào bên ngoài là  mô men 

và từ thông tổng yêu cầu (giá trị đặt). Chúng có thể là các đầu vào độc lập trong trường hợp mô 

men điều khiển truyền động động cơ trong ứng dụng điều khiển chuyển động hoặc có thể là trong 

hệ truyền động điều chỉnh tốc độ phụ thuộc vào các biến nội bộ. 
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Hình 3. Sơ đồ cấu trúc điều khiển vector hệ truyền động điều khiển mô men động cơ đồng bộ  

kích thích vĩnh cửu 

Cung cấp mô men đặt 
*

Mm , giá trị đặt dòng stator 
*

si  và góc mô men đặt *  được tính toán 

từ các phương trình đã biết của mô men, từ thông tổng, các biến đặt được đưa ra thay cho biến thực 

và chúng là: 
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Cung cấp đầu vào bên ngoài là mô men và từ thông đặt, biên độ dòng stator và góc từ thông 

đặt có thể được tính toán từ phương trình (4), (5) với giả thiết rằng tham số của động cơ là hằng. Có 

sự phức tạp và khó khăn khi giải các phương trình này là đặc biệt là đối với ĐB-KTVC cực lồi. Cần 

yêu cầu một số phép tính lặp với tính toán off-line và bảng trong quá trình thực hiện. ĐB-KTVC 

với điện cảm dọc trục và ngang trục bằng nhau, khi đó giá trị đặt mô men và từ thông được giảm: 

 * * *3
sin . )

2 2

p

M p s

z
m i N m                                                                                                                   
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Sau khi viết chương trình mô phỏng trên phần mềm Matlab ta có kết quả mô phỏng như 

hình 4, ứng với thông số của động cơ: số đôi cực zp = 6; điện trở stator: Rs = 1,4  ; điện cảm trục 

d: Lsd = 0.0056 H; điện cảm trục q: Lsq = 0.009 H; từ thông cực; Hệ số ma sát: B = 0.01; mô men 

quán tính J = 0.006 kg/m2; điện áp một chiều Vdc = 285 V; tốc độ góc định mức  3.314s  rad/s. 

Truyền động điều chỉnh mô men trên cơ sở điều chế PWM (Pulse Width Modulaiton) sine 

được thể hiện như hình 4 với điều kiện vận hành tương tự như bộ điều khiển dòng có trễ. Thực hiện 

bộ điều khiển dòng PWM được thể hiện trong hệ điều chỉnh tốc độ động cơ. Tần số sóng mang 

PWM là 20 kHz. Dòng điện nhấp nhô và mô men dao động là rất nhỏ với tần số đóng cắt cao khi so 

sánh với bộ điều khiển có trễ với sai lệch lớn. Sự khác nhau về chất lượng là biên độ của dòng nhấp 

nhô và mô men đập mạch. 

Hệ truyền động điều chỉnh tốc độ 

Hệ truyền động điều chỉnh tốc độ được xây dựng bằng cách dùng hệ truyền động điều chỉnh 

mô men như cấu trúc hình 3 làm cốt lõi và thêm vào mạch vòng điều khiển tốc độ để điều chỉnh tốc 

độ rotor của hệ truyền động và được thể hiện như hình 5. Sai lệch tốc độ giữa tốc độ thực và tốc độ 

đặt 
*  được xử lý thông qua bộ điều khiển PI (bộ điều khiển tốc độ) để vô hiệu hóa trạng thái 

sai lệch tốc độ. 
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Hình 4. Điều khiển mô men với bộ điều khiển dòng có trễ 

Đầu ra của bộ điều chỉnh tốc độ thiết lập giá trị đặt cho mô men 
*

Mm bởi vì sai lệch tốc độ có 

thể bằng không và cực tiểu hóa chỉ bằng cách tăng hoặc giảm mô men điện từ của máy điện, phụ 

thuộc vào sai lệch tốc độ là dương hay âm. Để đáp ứng nhanh tốc độ, một bộ điều chỉnh tỷ lệ - tích 

phân - đạo hàm PID được sử dụng. 

Từ thông đặt được đưa ra phụ thuộc vào tốc độ rotor. Biên độ của sức điện động cảm ứng 

không vượt quá điện áp một chiều cấp cho nghịch lưu, tỷ số giữa sức điện động cảm ứng và tần số 

stator được giữ là hằng, kết quả là từ thông không đổi và tần số lớn nhất (tần số cơ bản), với sự giới 

hạn này, tốc độ ở đây là tốc độ cơ bản. Ngay khi tần số vượt quá giá trị cơ bản, tốc độ được điều 

khiển vượt quá tốc độ cơ bản và hệ quả là sức điện động cảm ứng ban đầu vượt quá biên độ của 

điện áp một chiều cung cấp. 

 
Hình 5. Hệ truyền động điều chỉnh tốc độ động cơ đồng bộ kích thích vĩnh cửu 

Điều này dẫn đến điều khiển dòng stator rất khó và dẫn đến điều khiển mô men cũng khó 

khăn. Điều khiển hệ truyền động trở nên chậm trong vùng này. Để duy trì dòng điều khiển cần duy 
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trì điều khiển qua độ lớn sức điện động cảm ứng, từ thông có thể được tính toán để giảm tỷ lệ 

nghịch với tốc độ, sức điện động cảm ứng được giới hạn ở một mức mà có thể đáp ứng tốc độ cơ 

bản thậm chí tốc độ được đẩy vượt quá giá trị đó. Chế độ vận hành này được hiểu là vùng suy giảm 

từ thông, chế độ vận hành này gọi là điều khiển suy giảm từ thông. Nhưng mô men không thể hy 

vọng giữ ở giá trị cơ bản đáp ứng tốc độ cơ bản cung cấp công suất tổng và nó không bao giờ có thể 

được vượt quá trong máy điện trong trạng thái ổn định, khi đó tổn hao lớn, bảo vệ nhiệt tác động, 

dẫn đến máy điện bị lỗi. Dòng stator yêu cầu vượt quá giá trị cơ bản của máy điện. Tất cả các vấn 

đề này xảy ra khi mô men giảm, khi tốc độ vượt quá tốc độ cơ bản, bằng cách lập trình để giảm 

dưới giá trị cơ bản, do đó, công suất khe hở không khí sinh ra cân bằng với công suất cơ bản. Điều 

khiển phức tạp được thực hiện đơn giản theo hai bước sau đây: 

Bước 1: Lập trình tính toán từ thông 

Một bộ điều khiển cung cấp 1pu để tăng đến tốc độ cơ bản và quá tốc độ, điều này sẽ cho 

đầu ra tỷ lệ nghịch với tốc độ định mức, được tạo ra khi sử dụng chức năng tạo hàm để mô tả mô 

men hằng và chế độ vận hành trong vùng suy giảm từ thông của hệ truyền động. Đầu ra được định 

nghĩa bởi thành phần ( )bnf   và tỷ lệ với từ thông đặt. Hệ số tỷ lệ Kf được đưa ra ở đây nhằm mục 

đích đó.  

Hàm chức năng ( )bnf  sẽ đặt giá trị đặt cho từ thông tổng đòi hỏi hằng số Kf. Đầu ra của 

hàm chức năng cũng là đơn vị tương đối p.u, giá trị của Kf là duy nhất. 

Bước 2: Lập trình tính toán mô men trong vùng suy giảm từ thông 

Điều này kéo theo quá trình tính toán của bộ điều khiển tốc độ tạo ra giá trị mô men đặt *m  

như một hàm của tốc độ. Từ thông được tính toán tỷ lệ với tốc độ của rotor, đầu ra của bộ điều 

khiển tính từ thông có thể dùng để điều chỉnh mô men đặt 
*m  để có thể tạo ra mô men đặt 

*

Mm  

trong bộ điều khiển vector bằng cách nhân 
*m  và ( )bnf   như hình 5. Lý do cho khối này được 

điều chỉnh thành phần dòng stator tạo từ thông trong chế độ mà cả mô men và công suất đều giữ 

không đổi.  

Hệ truyền động điều chỉnh tốc độ động cơ là phần cơ bản của hệ truyền động điều chỉnh vị 

trí. Mạch vòng phản hồi vị trí rotor biến đổi tốc độ hệ truyền động sang vị trí. Khi đó hệ truyền 

động điều chỉnh vị trí có thể được xây dựng, chẳng hạn với động cơ servo. Ở đây ta quan tâm có thể 

mô phỏng hệ truyền động với các hiểu biết về hệ thống. Mô phỏng được thực hiện bằng phần mềm 

Matlab, kết hợp giá trị đặt của thành phần dòng tạo mô men đặt. Với từ thông, giá trị đặt không giữ 

lâu như từ thông tổng, một cách dễ dàng để thực hiện là giữ giá trị đặt trục d của hệ tọa độ gắn với 

rotor. Điều này có nghĩa từ thông rotor là tổng của từ thông cực từ và từ thông dọc trục tạo bởi 

thành phần dòng stator. Mặc dù có sự thay đổi, đặc tính động của hệ truyền động vẫn được đảm bảo 

như kết quả mô phỏng. Lưu ý rằng từ thông đặt không được thực hiện theo cách này trong thực 

tiễn. Mạch vòng tốc độ của hệ truyền động điều chỉnh mô men là mạch vòng kín và làm việc ở bốn 

góc phần tư, khi mô phỏng với mô men tải 0.3 pu. Kết quả được thể hiện như hình 6.  

Bộ điều khiển tốc độ PI được sử dụng trong hệ truyền động này. Bộ điều khiển dòng PWM 

được thiết lập trong mô phỏng này. Máy điện đứng yên tại thời điểm ban đầu và với tốc độ dương, 

mô men đặt được điều khiển là giá trị dương lớn nhất và được duy trì cho đến khi tốc độ rotor đạt 

giá trị yêu cầu. Khi tốc độ rotor bằng với tốc độ yêu cầu, mô men đặt sẽ giảm để phù hợp với mô 

men tải và mô men ma sát. Mô men đặt là âm khi tốc độ đặt thay đổi từ 0.5 pu đến -0.5 pu. Tốc độ 

rotor giảm dần tới 0. Giữ mô men âm, rotor đảo chiều quay và bám theo tốc độ đặt -0.5 pu. Khi gần 

giá trị -0.5 pu, mô men điện từ giảm nhẹ thấp hơn giá trị mô men tải +0.3 pu, bởi vì mô men ma sát 

là âm và do đó tổng của mô men ma sát và mô men tải được mô men tổng. Quan trọng là chất 

lượng của mạch vòng dòng là minh chứng cần thiết của sự đảo dòng pha trong khi đổi chiều quay. 

Sự phản ứng chậm của mạch vòng dòng sẽ tác động tiêu cực đến đáp ứng tốc độ.  
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Chế độ vận hành suy giảm từ thông: khi lớn hơn 0.5 pu, từ thông suy giảm được khởi tạo sử 

dụng thuật toán đã biết ở phần trước. Dòng đặt trục d được giảm khi suy giảm từ thông, kết quả là 

giảm từ thông tổng. Chất lượng của hệ truyền động dưới điều kiện này được nhận dạng để đạt hiệu 

quả trong cả 4 góc phần tư. Lưu ý rằng trong miền suy giảm từ thông, mô men yêu cầu giảm để giữ 

công suất tổng không đổi.  

 
Hình 6. Hệ truyền động điều chỉnh tốc độ động cơ với 04 góc phần tư và sử dụng bộ điều chỉnh dòng 

PWM 

3.2. Các chiến lược điều khiển 

Điều khiển vector được chứng minh và đạt được tách kênh giữa từ thông và mô men trong 

máy điện đồng bộ kích thích vĩnh cửu. Tách kênh rất cần thiết cho một hệ truyền động chất lượng 

cao, yêu cầu phương pháp điều khiển đơn giản điều khiển từ thông, điều khiển tối ưu mô men, điều 

khiển tối đa hiệu suất và điều khiển mô men, tốc độ cực đại. Chất lượng cũng thể hiện là có thể điều 

khiển dòng pha stator và trong một số trường hợp phải đảm bảo tách kênh mô men và từ thông. 

Chất lượng truyền động điện là yêu cầu quan trọng trong các ứng dụng trong công nghiệp. Chẳng 

hạn, điều khiển từ thông tổng cung cấp tín hiệu điều khiển trơn trên toàn bộ vùng tốc độ mô men 

với sự chuyển đổi liền mạch sang vùng suy giảm từ thông trên tốc độ cơ bả. Điều khiển tối ưu hiệu 

suất là quan trọng nhất trong các ứng dụng khi yêu cầu tiết kiệm năng lượng và giá thành điện năng 

với các ứng dụng quạt, bơm, xe điện. Tiêu chí đặc biệt này càng trở lên cấp thiết trong công nghiệp 

và gia dụng.  

Các chiến lược điều khiển được xem xét một cách chi tiết trong các hệ truyền động động cơ 

đồng bộ: 

1. Điều khiển góc mô men là hằng hoặc dòng trục d bằng 0; 

2. Điều khiển hệ số công suất; 

3. Điều khiển từ thông tổng là hằng; 

4. Điều khiển góc của từ thông tổng và vector phức dòng; 

5. Điều khiển tối ưu mô men; 
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6. Điều khiển giảm tổn hao trên cơ sở điều khiển trong phạm vi tốc độ - mô men lớn nhất; 

7. Điều khiển tối thiểu tổn hao hoặc tối đa hiệu suất. 

Các chiến lược điều khiển này được phân tích từng bước. Ta phân tích kỹ hơn 2 chiến lược 

6 và 7. 

3.2.1. Điều khiển hệ số tổn hao công suất là hằng 

Mô men/tốc độ lớn nhất trong chiến lược điều khiển này nhỏ hơn vùng tốc độ cơ bản được 

thực hiện bằng cách giới hạn biên độ dòng stator là giá trị định mức. Ở vùng tốc độ lớn hơn tốc độ 

cơ bản, công suất trên trục thường giới hạn ở giá trị định mức. Dòng giới hạn hạn chế tổn hao đồng 

nhưng không hạn chế tổn hao lõi thép. Giới hạn công suất  trên trục động cơ không trực tiếp hạn 

chế tổn hao công suất. Giới hạn dòng và công suất ở giá trị định mức, bỏ qua ảnh hưởng của nhiệt 

độ tới máy điện, tổng tổn hao là một giá trị có thể chấp nhận được. Dòng và công suất định mức 

đảm bảo công suất tổn hao có thể chấp nhận được chỉ ở tốc độ định mức. Do đó, sự giới hạn đơn 

giản này chỉ phù hợp với các ứng dụng điều khiển chuyển động. Hệ truyền động điều khiển tốc độ 

đơn giản ngày càng được thay thế bởi hệ truyền động điều chỉnh tốc độ để gia tăng hiệu quả và chế 

độ vận hành linh hoạt. Do yêu cầu tối ưu giá thành sản xuất, các máy điện được thiết kế để tận dụng 

các điều kiện môi trường làm việc khác nhau, phương pháp điều khiển cần được duy trì là ổn định 

về nhiệt của máy điện khi mô men tối đa và tốc độ vượt dải tốc độ giới hạn. Chế độ vận hành với 

tổn hao công suất không đổi cung cấp mô men tối đa. 

Hình 7 thể hiện cấu trúc thực hiện điều khiển tổn hao công suất không đổi. Bộ điều khiển 

mô men được giả thiết rằng cung cấp mô men tuyến tính trong toàn bộ dải tốc độ gồm cả dải suy 

giảm từ thông. Bất kỳ chiến lược điều khiển nào cũng có thể ứng dụng trong khối bộ điều khiển mô 

men. Bộ điều khiển dòng đưa ra dòng stator dọc trục và ngang trục yêu cầu 
* *,sd sqi i , vị trí góc rotor 

s là đầu vào. Tổn hao đồng và tổn hao lõi thép của máy điện được ước lượng dựa vào dòng và tốc 

độ. Tất cả các biến yêu cầu cho tính toán tổn hao công suất được cung cấp đối với hệ truyền động 

chất lượng cao. 

Tổn hao công suất ước lượng được so sánh với công suất tổn hao đặt, Plm
*. Sự khác nhau 

được xử lý bởi bộ điều khiển tỷ lệ - tích phân PI. Đầu ra của bộ điều khiển công suất tổn hao xác 

định mô men tối đa cho phép, mlim. Nếu mô men yêu cầu lớn hơn giá trị giới hạn tối đa, hệ thống tự 

động điều chỉnh mô men về giá trị tối đa cho phép, mlim. Tuy nhiên, nếu mô men yêu cầu nhỏ hơn 

giá trị mô men tối đa cho phép tại tốc độ yêu cầu, mô men tổng yêu cầu vẫn giữ nguyên. 

 
Hình 7. Thực hiện điều khiển giữ tổn hao công suất không đổi 

Phương pháp điều khiển tác động đến nghịch lưu phụ thuộc vào dòng cho phép cao hơn ở 

tốc độ thấp hơn tốc độ cơ bản và ảnh hưởng của độ nhạy tham số. 

3.2.2. Điều khiển hiệu suất tối đa 
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Chiến lược điều khiển, tổng tổn hao điện là nhỏ nhất ở tất cả các điểm làm việc, đây là điều 

quan trọng trong một số ứng dụng khi hiệu suất vận hành là lớn nhất được yêu cầu. Các ứng dụng 

có thể thấy trong phần lớn trong quạt tản nhiệt và trong máy điều hoà không khí và các ứng dụng 

trong gia đình chẳng hạn máy rửa, máy sấy, tủ lạnh và các thiết bị cầm tay sử dụng acquy, công cụ 

làm vườn, máy hút bụi. Các ứng dụng hiệu năng cao, yêu cầu tối đa hiệu suất có thể bền đối với 

nhiệt độ cao, tuổi thọ cao với cách điện của máy, đây là yêu cầu thực tế của các hệ truyền động. Tỷ 

số mô men/dòng lớn nhất chỉ tối thiểu tổn hao trên điện trở stator không cần tối ưu tổn hao sắt từ và 

do đó cần kết hợp tổn hao về điện. Điều này được giải thích trong phần điều khiển hệ số tổn hao 

công suất.  

Chiến lược điều khiển hiệu suất tối đa đạt được từ mô men tối đa với tốc độ vận hành toàn 

dải với tổn hao công suất điện là cố định. Nếu công suất đầu vào là nhỏ nhất ở mọi điểm làm việc 

khi đó cần điều khiển tổn hao công suất là nhỏ nhất và đạt được hiệu suất lớn nhất. Đó là lý do tại 

sao giảm tổn hao khi tăng dòng stator và góc mô men vì đó là tổn hao lõi thép giảm khi từ thông 

tương hỗ giảm dù tổn hao trên điện trở stator tăng chậm. Với sự tăng góc mô men, dòng stator dọc 

trục tăng và dẫn đến từ thông dọc trục giảm. Thậm chí nếu dòng ngang trục vẫn giữ nguyên hoặc 

tăng, giữ nguyên hoặc tăng tương ứng từ thông ngang trục, từ thông hỗ cảm dọc trục giảm phụ 

thuộc vào dòng stator dọc trục. Điều này tích tụ ảnh hưởng đến giảm từ thông hỗ cảm. Khi tổn hao 

lõi thép tỷ lệ với từ thông, sự giảm của nó dẫn đến giảm toàn bộ tổn hao công suất điện. Trong máy 

điện cực lồi, dòng stator ngang trục không tăng mà giữ không đổi như mô men trước và sau khi góc 

mô men thay đổi.  

Một trong những ưu điểm của chiến lược điều khiển này là được ứng dụng trong máy điện 

với máy điện cực lồi, máy điện cực lồi thậm chí đối với máy điện cực lồi có tỷ số bằng 1. Mặc dù 

phương pháp điều khiển đơn giản nhưng không dễ để thực hiện các thuật toán đơn giản online. Tối 

thiểu tổn hao cho tất cả các điểm làm việc được tính off-line và có thể đưa vào các bảng để sử dụng 

tối ưu trong khi thực hiện. Phương pháp này dường như được thực hiện phổ biến. Tương tự như kỹ 

thuật điều khiển mờ được ứng dụng cho động cơ không đồng bộ nhằm tối thiểu tổn hao. Cấu trúc 

điều khiển tối đa hiệu suất được thể hiện trong hình 8: 

 
Hình 8. Cấu trúc hệ truyền động điều khiển tối thiểu tổn hao 

4. Kết luận 

Bài báo đã phân tích mô hình toán (phương trình toán) của động cơ đồng bộ kích thích vĩnh 

cửu trên miền liên tục. Phân tích cấu trúc điều khiển và chiến lược điều khiển. Mô phỏng hệ 

truyền động động cơ đồng bộ kích thích vĩnh cửu và các kết quả mô phỏng thu được từ Matlab - 

Simulink. 
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Bộ tự động phân chia tải cho hai diesel lai chung chân vịt theo thuật toán lấy giá 

trị cực đại giữa hai tín hiệu ra của hai bộ điều chỉnh tốc độ 
A control structure of load sharing for parallel diesels drived propeller applied maximum of two 

output values of speed controllers 

 

Lưu Kim Thành, Lưu Hoàng Minh 

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, 

 luukimthanh@gmail.com 
 

Tóm tắt 

Bài báo giới thiệu cấu trúc của bộ tự động phân chia tải cho 2 diesel lai chung một chân vịt 

trên tàu thuỷ theo thuật toán MAX giữa 2 giá trị tín hiệu ra của hai bộ điều chỉnh tốc độ, cũng như 

hiệu quả của việc sử dụng bộ lọc thông thấp và đưa ra kết quả mô phỏng quá trình tự động phân 

chia tải giữa chúng trong một số trường hợp. 

Từ khóa: Phân tải 2 diesel chung tải, thuật toán MAX. 

Abstract 

This paper introduces a configuration of a load sharing controller used maximum of two 

output values of two speed controllers drived a propeller on a ship and the effects of low pass filter. 

In addtion, the simulation results of sharing load automatically in random cases will be given. 

Keywords: A load share of two diesels driving a propeller, MAX algorithm. 
 

1. Đặt vấn đề  

 Khi các đối tượng điều khiển làm việc độc lập thì luôn phải đảm bảo tính chính xác của đại 

lượng được điều chỉnh, bằng cách sử dụng hệ kín với bộ điều chỉnh phù hợp để đảm bảo hệ vô sai 

(tức là để nhận được đặc tính ra cứng).  

Tuy nhiên trong thực tế xuất phát từ tính kinh tế và độ tin cậy trong quá trình khai thác, 

người ta thường sử dụng 2 hay nhiều đối tượng cùng làm việc song song. Trong trường hợp này 

nếu chúng ta vẫn dùng cấu trúc như khi các đối tượng làm việc độc lập thì việc phân chia tải giữa 

chúng rất khó thực hiện theo ý đồ điều khiển. Do vậy cần phải tạo ra đặc tính hữu sai cho các hệ tự 

động điều khiển các đối tượng cùng làm việc song song. 

Trên tàu thuỷ diesel lai chân vịt (máy chính) có thể được sử dụng trong chế độ độc lập (mỗi 

diesel lai riêng một chân vịt), cũng như trong chế độ làm việc song song (cùng lai chung một chân 

vịt). Để tránh cho hai diesel lai chung một chân vịt không lâm vào trạng thái liên tục biến động tải, 

tranh cướp tải của nhau và thậm trí trở thành tải thứ hai của nhau (để rồi xảy ra quá trình tự động 

bảo vệ và dừng một hoặc cả hai diesel) thì cần thiết phải sử dụng bộ tự động phân chia tải. 

Trong những năm qua nhiều hãng trên thế giới đã đưa ra một số hệ thống tự động phân chia 

tải cho hai diesel cùng lai chụng một chân vịt [1, 2, 3]. 

 Trong nước chưa có đơn vị nào đưa ra sản phẩm bộ tự động phân chia tải, cũng chưa công 

bố các công trình nghiên cứu nào ngoài [4], [6] và [7]. Tại các công ty đóng tàu trong nước chỉ tiến 

hành lắp đặt và hướng dẫn vận hành khai thác các hệ thống này. Tại các cơ sở đào tạo cũng chưa 

đưa ra các giáo trình và tài liệu phục vụ đào tạo,…. 

2. Nội dung 

Chúng ta sẽ sử dụng phương pháp nghiên cứu tổng quan về hệ tự động phân chia tải giữa 2 

diesel lai chung tải để giải quyết nhiệm vụ đặt ra. Đồng thời đề xuất cấu trúc của bộ điều khiển tự 

động cân bằng hoặc phân chia không cân tải giữa 2 diesel làm việc song song theo thuật toán lấy 

giá trị cực đại của hai tín hiệu ra từ hai bộ điều chỉnh tốc độ; Lựa chọn bộ lọc thông thấp để mở 

rộng phạm vi thay đổi của một vài thông số; Cuối cùng đưa ra kết quả mô phỏng trên Matlab 

Simulink; 
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2.1. Nguyên tắc chung để tự động phân chia tải cho 2 Diesel lai chung chân vịt 

Giải quyết nhiệm vụ phân chia tải giữa các diesel làm việc song song sẽ liên quan đến hai 

vấn đề: tạo độ hữu sai đặc tính làm việc với tải của 2 diesel; tạo tín hiệu bù (chung, hoặc riêng) để 

phân chia tải, tức là thực hiện dịch chuyển song song đặc tính làm việc của 2 diesel bằng cách thay 

đổi tín hiệu đặt trước tốc độ của 2 hệ con. 

1.2.1. Tạo đặc tính hữu sai cho các Diesel làm việc song song 

Trong chế độ làm độc lập thì các đối tượng cần có đặc tính vô sai bằng cách sử dụng hệ kín 

với bộ điều chỉnh phù hợp cho mỗi diesel, nhằm giữ ổn định tốc độ quay khi tải thay đổi. Nhưng 

khi chuyển sang chế độ làm việc song song thì đặc tính của các đối tượng phải chuyển sang dạng 

hữu sai. Do vậy cần phải tạo ra đặc tính hữu sai cho các đối tượng điều khiển cùng làm việc song 

song. Việc tạo ra đặc tính hữu sai được thực hiện bằng hai phương án:  

Thứ nhất, theo lý thuyết tự động tính chính xác hay sai lệch tĩnh của hệ phụ thuộc vào hệ số 

khuếch đại của hệ. Do vậy để tạo độ hữu sai, tức là cố ý tạo ra sai lệch tĩnh của hệ, thì nhất thiết 

phải giảm bớt hệ số khuếch đại của hệ. Chủ yếu là giảm bớt hệ số khuếch đại của bộ điều chỉnh 

R(s), hoặc tăng hệ số khuếch đại khâu phản hồi, sao cho nhận được đặc tính hữu sai theo yêu cầu 

(đảm bảo đặc tính làm việc của diesel có hữu sai nhưng vẫn đảm bảo độ cứng). Cần lưu ý rằng: nếu 

bộ điều khiển của hệ có chứa khâu tích phân thì buộc phải ngắt bỏ nó trong trường hợp này. Tuy 

nhiên việc xác định hệ số khuếch đại để tạo ra đặc tính điều chỉnh với độ hữu sai mong muốn 

không hề dễ dàng, cũng như khó đảm bảo cố định độ hữu sai trong toàn dải thay đổi của Mc; 

Thứ hai, đưa thêm vào hệ khâu bù nhiễu, tín hiệu ra của nó phải tỷ lệ thuận với nhiễu loạn 

chính (Mc) của hệ và đóng vai trò phản hồi âm của hệ. Phương án này tạo ra độ hữu sai cố định 

trong toàn dải thay đổi của nhiễu mô men cản Mc do chân vịt đang quay sinh ra. Trong trường hợp 

cần tăng hoặc giảm độ hữu sai thì phải tăng hoặc giảm hệ số bù Kb. Như chúng ta đã biết khi diesel 

nhận thêm tải (tăng Mc) và vẫn cần giữ nguyên tốc độ mong muốn thì nhất thiết phải tăng lượng 

nhiên liệu cho nó, tức là tín hiệu ra của bộ điều tốc phải tăng theo. Như vậy thay vì việc sử dụng tín 

hiệu MC1 và MC2 chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng tín hiệu ra của bộ điều tốc Ur1 và Ur2 để làm tín 

hiệu vào của bộ tự động phân chia tải cho 2 diesel lai chung chân vịt. 

 Trong bài báo này sử dụng kết hợp 2 phương án để tạo độ hữu sai với việc sử dụng 2 tín 

hiệu ra của 2 bộ điều tốc. 

Từ các thông số của loại diesel CAT 3516C [3] (nđm = 1800 vòng/phút; Pđm =1900 Kw; Mđm 

= 10080 Nm; MMAX = 14200 Nm; Jđ = 14,61 Kgm2, khi có hộp số và chân vịt ta chọn mô men quán 

tính của hệ là j = 30 Kgm2; Hệ số truyền của hộp số 1/7,115 = 0,14055, hay i = 7,115; Tốc độ quay 

của chân vịt 253 vòng/phút) theo [6] đã xác định hàm truyền của diesel gồm 2 khâu tạo mô men 

W1(s), tạo tốc độ quay W2(s) và hàm truyền của bộ điều chỉnh tốc độ R (s) là: 

𝑊1(𝑠) =
𝑀(𝑠)

𝑈đ𝑘(𝑠)
=

12400

(10𝑠 + 1)
   ;  𝑊2(𝑠) =

𝜔(𝑠)

𝑀(𝑠) − 𝑀𝑐(𝑠)
=

0.0001𝑠 + 1

30𝑠
            (1) 

   

𝑅𝜔(𝑠) = 4,2𝑠 + 2                                                                                                                      (2)  
        

(nhưng hệ số khuếch đại của R (s) được chọn là 2 nhỏ hơn tính toán theo tiêu chuẩn modul tối ưu). 

Trong [6] đã đưa ra mô hình nhận dạng tốc độ chân vịt ncv, mô men cản trên trục 2 diesel MC1, MC2 

và mô men tổng MC: 

𝑛𝑐𝑣 = 𝐾𝑞√(𝑛1 − 𝑛2)2 + 2𝑛1𝑛2                                                                                            (3) 

𝑀𝑐 = 𝑀𝑐1 + 𝑀𝑐2 = 𝐾(𝑛1
2 + 𝑛2

2) = 𝐾[(𝑛1 − 𝑛2)
2 + 2𝑛1𝑛2]                                             (4)    

Trong đó:        M - mô men cản do chân vịt quay sinh ra đã được quy đổi; 

 - hiệu suất ly hợp được chọn trong khoảng 0,98 ÷ 1; 

  i - hệ số truyền của hộp số i = KHS
-1; 
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  K và Kcv - hệ số tỷ lệ giữa mô men cản diesel và của chân vịt với bình phương tốc độ 

quay của nó; 

  Kq - hệ số tính toán tốc độ quay chân vịt 𝐾𝑞 = √
𝐾

𝐾𝑐𝑣𝑖
.        

1.2.2. Khối tự động phân chia tải tạo tín hiệu bù chung  

 Về nguyên tắc để phân chia tải ta cần đưa 2 tín hiệu đặt tốc độ phù hợp vào 2 hệ con. Hai tín 

hiệu đặt tốc độ đó có thể tạo ra nhờ tín hiệu đặt chung cộng (cho diesel 1) và trừ (cho diesel 2) với 

tín hiệu bù chung (hình 1). Dấu của tín hiệu bù chung ε phụ thuộc dấu của hệ số phân chia tải B.  

 Trong khối tạo tín hiệu bù chung trên hình 1 có thể thực hiện theo thuật toán lấy giá trị lớn 

nhất (MAX), hoặc cũng có thể lấy tín hiệu nhỏ nhất (MIN) của hai tín hiệu vào (F1=Ur1, F2=Ur2) để 

thực hiện phân chia tải. Tuy nhiên kết quả của 2 phương án này sẽ có sai khác về giá trị tốc độ chân 

vịt (n) và mô men cản do nó sinh ra.  

X

MAX

B%

F1 F2

+

-

Ud

U1

U2

+

+

+

-

X1 X2

ε -ε

 
Hình 1. Cấu trúc khối tạo tín hiệu bù chung 

Sơ đồ cấu trúc khâu tạo tín hiệu bù chung trên hình 2 được sử dụng trong nội dung nghiên 

cứu của bài báo. Thuật toán lựa chọn MAX (F1, F2) được thực hiện bằng cách so sánh 2 tín hiệu vào 

(F1, F2) dạng tương tự hoặc dạng số  để có tín hiệu ra Logic điều khiển khóa liên động (Switch), 

đầu ra (COM) của khóa sẽ nhận giá trị MAX (F1, F2).  

 
Hình 2. Sơ đồ mô phỏng cho khâu tạo tín hiệu bù chung theo thuật toán MAX (Ur1, Ur2) 

1.3. Bộ lọc thông thấp bậc 2 

1.3.1. Phân tích tín hiệu ra của bộ điều tốc 

Tuy nhiên khác với tín hiệu MC là tín hiệu biến đổi rất chậm, còn tín hiệu Ur của các bộ điều 

chỉnh tốc độ PID thường có dạng thay đổi nhanh với biên độ không đều và có tần số luôn thay đổi 

được giới thiệu trên hình 3 [6]. Với các tín hiệu ra của bộ điều khiển khi có dạng biến động bất 

thường như vậy sẽ gây trở ngại lớn cho việc điều khiển, nhất là khi cần thực hiện việc tự động phân 
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chia tải cho các đối tượng làm việc song song, nhất là khi B > 0,5 [6] và hệ số truyền đạt KĐ2 bị suy 

giảm 20%. Do vậy trong trường hợp này cần thiết sử dụng bộ lọc phù hợp để tạo ra đặc tính có 

dạng biến đổi chậm hơn, sử dụng thuận lợi hơn. 

 
Hình 3. Dạng tín hiệu ra từ1 bộ điều chỉnh tốc độ dạng PID 

để phân chia tải cho 2 Diesel lai chung chân vịt 

Để lựa chọn hàm truyền của bộ lọc ta cần phân tích dạng tín hiệu ra từ 1 bộ điều tốc (hình 3) 

từ giây thứ 24 đến giây thứ 30 (hình 4): có khoảng 15 đến 18 lần biến động phi chu kỳ trong 

khoảng thời gian 1s, tức là nó có tần số fcutoff = (15 ÷ 18) Hz, hay chu kỳ tương đối T = (66,7  ÷  

55,6) ms. Trong nhiều trường hợp xấu hơn thì có thể nhiều hơn 25 lần biến động phi chu kỳ của tín 

hiệu ra từ bộ điều tốc (hay chu kỳ tương đối T = 40 ms). Như vậy tín hiệu ra từ bộ điều tốc UR là tín 

hiệu có tần số thấp (dưới 100 Hz). Do đó để xử lý dạng tín hiệu này ta chỉ cần dùng bộ lọc thông 

thấp (Low Pass Filter - LPF) thụ động hoặc tích cực, bậc 1 hoặc bậc 2, 

- Dạng hàm truyền bộ lọc thông thấp bậc 1: 

𝑊(𝑠) =  
𝑈𝑅(𝑠)

𝑈𝑉(𝑠)
=  

1 + 𝑏1𝑠

1 + 𝑎1𝑠
         𝑉ớ𝑖 0 ≤ 𝑏1 ≪ 𝑎1                                        (5) 

- Dạng hàm truyền bộ lọc thông thấp bậc 2: 

𝑊(𝑠) =  
𝑈𝑅(𝑠)

𝑈𝑉(𝑠)
=  

1 + 𝑏1𝑠

1 + 𝑎1𝑠 + 𝑎2𝑠2
                                                                  (6) 

 
Hình 4. Biến động của tín hiệu ra từ bộ điều tốc từ giây thứ 24 đến 30 

1.3.2. Lựa chọn các hệ số của hàm truyền LPF 

Để lựa chọn các hệ số a1, a2 và b1 của hàm truyền LPF dùng cho mục đích đề ra chúng ta 

cần khảo sát hiệu quả của việc lọc tín hiệu ra của bộ điều tốc nhờ một số mạch lọc thông thấp có 

dạng hàm truyền như (5) và (6) bằng phần mềm Matlab Simulink. Trên hình 5 giới thiệu sơ đồ mô 

phỏng việc xử lý tín hiệu UR khi dùng 4 dạng bộ lọc thông thấp.  
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Hình 5. Sơ đồ mô phỏng đáp ứng của các LPF 

Trong [7] đã khẳng định: “Nếu cùng bậc 1, hoặc 2 thì mạch lọc nào có thêm thành phần vi 

phân tuy nhỏ (b1 = 0,05) cũng có chất lượng kém hơn mạch lọc với b1 = 0. Mặt khác cấu trúc của 

mạch lọc có thêm thành phần vi phân sẽ phức tạp hơn và khi điều khiển, hoặc mô phỏng sẽ tốn thời 

gian hơn”. 

Khi so sánh về hiệu quả lọc tốt tín hiệu từ các kết quả đáp ứng của 4 bộ lọc với cùng tín 

hiệu vào trong [7] đã sắp xếp theo thứ tự như sau: 

- Thứ nhất là LPF bậc 2 không có khâu vi phân (b1 = 0) với a1 = 0,4 và a2 = 0 ,08; 

- Thứ hai là LPF bậc 2 có khâu vi phân với b1 = 0,05, với a1 = 0,4 và a2 = 0,08; 

- Thứ ba là LPF bậc 1 không có khâu vi phân (b1 = 0) và a1 = 0,4; 

- Cuối cùng là LPF bậc 1 có khâu vi phân với b1 = 0,05 và a1 = 0,4. 

Từ dạng tín hiệu (hình 4) đưa qua bộ lọc thông thấp bậc 2 với b1 = 0, a1 = 0,4 và a2 = 0,08 ta 

nhận được kết quả trên hình 6. Kết quả sau khi lọc cũng cho thấy biên độ đỉnh xung thứ nhất (peak 

1) là 75, xung thứ hai (peak 2) là 13, xung thứ ba (peak 3) là 0,7, xung thứ tư (peak 4) chỉ là -14. 

Đặc tính ở các khoảng thời gian còn lại không còn hiện tượng biến động tức thời về biên độ. Với 

dạng tín hiệu Ur sau lọc cho phép bộ phân chia tải dễ dàng thực hiện phép so sánh để lấy giá trị 

Max (Ur1, Ur1).  

Như vậy để mở rộng phạm vi thay đổi thông số B và suy giảm hệ số truyền KĐ của một 

diesel thì cần thiết sử dụng bộ lọc thông thấp bậc 2 không có khâu vi phân với a1 = 0,4 và a2 = 0,08. 

 

 
Hình 6. Tín hiệu ra của bộ lọc thông thấp bậc 2 
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2.2. Mô phỏng quá trình tự động phân chia tải dùng tín hiệu Ur của hai bộ điều tốc 

 
Hình 7. Sơ đồ mô phỏng hệ tự động phân chia tải theo Ur. 

giữa hai diesel lai chung chân vịt 

Theo sơ đồ mô phỏng được giới thiệu trên hình 7 chúng ta sẽ khảo sát đáp ứng của 2 hệ con 

với một số trường hợp cụ thể: khi hệ số phân tải B = 0 (cân bằng tải) và B ≠ 0 (phân chia tải) với hệ 

số truyền KĐ của 2 diesel như nhau, hoặc KĐ của một diesel bị suy giảm.  

2.2.1. Trường hợp 2 diesel có cùng thông số KĐ 

Trường hợp 1: Cân bằng tải khi đặt hệ số phân chia B = 0 và các thông số của 2 diesel 

không bị thay đổi có kết quả mô phỏng trên hình 8. Tiến hành mô phỏng quá trình đồng thời khởi 

động và nhận tải của 2 diesel với các thông số của diesel CAT 3516C hãng Caterpillar [3]. Trong 

thực tế không bao giờ xảy ra trường hợp 2 diesel đồng thời khởi động và cùng nhận tải ngay từ đầu. 

Việc mô phỏng cho trường hợp này nhằm mục đích kiểm tra kết quả tự động phân chia tải theo tín 

hiệu biển đổi nhanh và phi chu kỳ UR1 và UR 2 trong toàn dải tốc độ (từ không đến định mức).  

 Trên hình 8.a ta thấy 3 đường đặc tính tốc độ n1, n2 trùng nhau hoàn toàn và ổn định với tốc 

độ 1800 vòng/phút ứng với tín hiệu đặt là 10 và giảm xuống 1440 vòng/phút ứng với tín hiệu đặt là 

8. Tương ứng với tốc độ quay chân vịt ổn định n = 253 vòng/phút và giảm xuống 202,4 vòng/phút 

(đường nét đứt). Mô men Mc1 = Mc2 = 10080 Nm hai đặc tính trùng nhau (đường 2 hình 8.b) còn 

mô men tổng là đường 1 hình 8.b. Vì thế bộ tự động phân chia tải đều cho 2 tín hiệu đặt cho 2 hệ 

con có cùng giá trị 10 và 8 như nhau (hình 8.c). Như vậy ta thấy đáp ứng của 2 hệ con luôn trùng 

nhau khi tăng và giảm tốc độ. 

Trường hợp 2: Khi cần thực hiện việc phân chia tải cho 2 diesel ta phải đặt hệ số phân chia 

tải B. Khi có sự tham gia của 2 bộ lọc LPF đã được chọn thì ta có thể thay đổi hệ số B trong khoảng 

[-2, +2]. Ngoài khoảng này thì hệ rơi vào trạng thái dao động mạnh. Nếu đặt B < 0 thì diesel 2 sẽ 

nhận tải ít hơn diesel 1, tức là MC2 < MC1. Trong trường hợp cần cho diesel 2 nhận tải nhiều hơn 

diesel 1 thì cần đặt hệ số phân chi tải  B > 0.  

Tuy nhiên khi cả 2 diesel cùng thông số chuẩn mà lại đặt hệ số B lớn thì một trong chúng sẽ 

bị hiện tượng quá tốc độ cho phép. Vì vậy để tránh sự cố quá tốc thì cần phải giảm giá trị đặt tốc độ 

cho toàn hệ. Trên hình 9 giới thiệu kết quả mô phỏng cho trường hợp 2 diesel cùng thông số KĐ và 

đặt hệ số B = - 2 với tín hiệu đặt tốc độ giảm xuống Uđω = 6.  
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a) b) c)  

Hình 8. Kết quả mô phỏng quá trình tự động cân bằng tải theo UR cho hai Diesel 

đồng thời khởi động và cùng nhận tải 

Theo hình 9a ta thấy: mặc dù đã giảm tín hiệu đạt tốc độ xuống 6 nhưng tốc độ của diesel 2 

vẫn vượt qua 2000 vòng/phút. Tuy nhiên vấn đề này sẽ được giải quyết bằng cách đặt lại thông số 

hạn chế nhiên liệu. 

 Trên hình 9b chỉ ra đặc tính quá độ của mô men, từ trên xuống dưới lần lượt là mô men 

tổng, mô men do diesel 1 tạo ra và thấp nhất là mô men được tạo ra bởi diesel 2. Tín hiệu ra của bộ 

tự động phân chia tải (ứng với trường hợp đang xét) cho diessel 1 (đường chấm chấm) và cho diesel 

2 (đường nét liền) được chỉ ra trên hình 9c. 

Khi đặt ngược dấu của B thì đáp ứng của 2 hệ con có kết quả sẽ đảo lại vị trí trên hình 9. 

  
 

 

Hình 9. Kết quả mô phỏng quá trình tự động phân chia tải giữa hai diesel cùng KĐ 

với Udω= 6 và B = -2 

2.2.2. Khi 2 diesel không cùng thông số KĐ 

 Kết quả nghiên cứu về trường hợp hệ số truyền của 2 diesel khác nhau (KĐ1 ≠ KĐ2) đã 

khẳng định: không thể đạt được sự cân bằng tải ngay cả khi đặt hệ số B = 0 [6]. 

Khi thông số KĐ2 của diesel thứ 2 bị giảm 30% (KDiesel 2 = 8680) và đặt B = -2, Uđω = 6 thì 

quá trình phân chia tải vẫn được thực hiện. Cụ thể diesel 1 làm việc với tốc độ định mức và nhận 

toàn tải, ở giây thứ  5 diesel 2 được khởi động với tín hiệu đặt tốc độ Uđω2 = 6,5. Đến giây thứ 20 

b) c) a) 
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đóng ly hợp diesel 2 và đồng thời giảm tín hiệu đặt tốc độ chung từ 10 xuống 6. Trên hình 10 giới 

thiệu kết quả mô phỏng cho trường hợp cụ thể này. 

Theo đáp ứng nhận được cho trường hợp cụ thể nói trên của hệ chúng ta nhận thấy: Việc 

thực hiện quá trình khởi động, nhận tải và tự động phân chia tải của 2 diesel không đồng thời vẫn 

được đảm bảo. 

  
 

 

Hình 10.  Đáp ứng của hệ khi đặt B = -2 và hai Diesel khác thông số KĐ 

(KĐ2 giảm 30%) 

3. Đánh giá, kết quả nhận được  

Để thực hiện phân chia tải cho hai động cơ diesel công tác song song lai một chân vịt tàu 

thuỷ cần thiết phải có sự tham gia của khối tự động phân tải, mà trong nó có thể sử dụng thuật điều 

khiển MAX(Ur1, Ur2) từ 2 tín hiệu ra của 2 bộ điều chỉnh tốc độ.  

Khi sử dụng trực tiếp 2 tín hiệu ra từ 2 bộ điều chỉnh tốc độ diesel thì luôn không thể thực 

hiện việc cân bằng tải, hoặc phân chia tải nếu hệ số B vượt qua 0,5. Bởi vì việc lựa chọn tín hiệu 

vào khối tự động phân chia tải là Ur (tín hiệu ra của bộ điều chỉnh tốc độ quay của Diesel) tuy rất 

tiện lợi, nhưng tín hiệu này luôn biến động mạnh và phi chu kỳ. Nhưng khi sử dụng bộ lọc LPF bậc 

2 (không có khâu vi phân b1= 0) thì dạng của hai tín hiệu ra từ hai bộ điều tốc được xử lý, cụ thể 

không còn dạng biến động phi chu kỳ và trở thành tín hiệu có dạng biến đổi chậm. Với dạng hai đặc 

tính vừa nhận được giúp cho khối tự động phân chia tải thực hiện theo thuật toán điều khiển theo 

giá trị lớn nhất giữa chúng (Ur1 và Ur2 ) một cách thuận lợi hơn.   

Từ kết quả mô phỏng nhận được về việc tự động phân chia tải khi không [6] và có đưa bộ 

lọc LPF bậc 2 vào hệ cho phép đánh giá như sau: 

- Việc sử dụng bộ lọc thông thấp bậc 2 (như đã chọn) chỉ có hiệu quả khi: 2 diesel cùng 

thông số KĐ và hệ số B được đặt lớn hơn 0,5; hoặc khi hệ số truyền của hai diesel chênh lệch lớn 

hơn 20% so với thông số chuẩn của chúng; hoặc người vận hành tiến hành thay đổi chế độ làm việc 

của 2 diesel ngay trong các giai đoạn quá độ. Điều đó có nghĩa là trong các trường hợp không cực 

đoan như trên thì đáp ứng của hệ khi dùng hoặc không dùng bộ lọc LPF bậc 2 khác nhau không 

đáng kể; 

- Khi đưa bộ lọc thông thấp bậc 2 tham gia vào hệ thống điều khiển tự động phân chia tải 

cho hai động cơ diesel lai chung chân vịt, thì cho phép mở rộng phạm vi của hệ số phân chia tải B 

từ [-0,5, 0,5] lên [- 2, + 2] không phụ thuộc hệ số truyền KĐ, của diesel.  

Tuy nhiên kết quả nghiên cứu cũng khuyến cáo rằng:  

Việc thay đổi hệ số phân tải B ngoài phạm vi [- 2, + 2] khi hệ số truyền của một diesel giảm 

tới 30% thì đáp ứng của hệ có có dạng đập mạch - tựa ổn định, thậm trí không ổn định. 

b) c) a) 
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Vì khâu tự động phân chia tải hoạt động theo thuật toán Max (Ur1 và Ur2 ) nên việc lựa chọn 

dấu của hệ số phân chia tải B phải phù hợp với hệ số KĐ1 và KĐ2. Cụ thể: B sẽ mang dấu “+” khi 

KĐ1 < KĐ2 và B sẽ mang dấu “-” khi KĐ1 > KĐ2. Nếu vi phạm điều này thì đáp ứng của toàn hệ có 

hiện tượng đập mạch của tín hiệu đặt tốc độ cho 2 hệ con U1 và U2, dẫn đến đập mạch mô men và 

tốc độ quay của cả 2 diesel và chân vịt. 

Trong trường hợp KĐ1 ≠ KĐ2 thì nhất thiết phải giảm tín hiệu tốc độ đặt (Uđω) để tránh hiện 

tượng quá tốc cho một trong 2 diesel. Ví dụ khi KĐ2 giảm 30% thì tín hiệu đặt tốc độ chung phải 

giảm từ 10 xuống 6. 

Việc giảm tín hiệu đặt tốc độ cũng phải được chú trọng khi tăng hệ số phân tải B. 
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Nhận diện hành động người sử dụng qua thiết bị di động 
Recognizing human activities via mobile devices 
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Tóm tắt 

Bài báo trình bày một thuật toán cho phép nhận diện hành động hàng ngày của con người 

như di chuyển, dừng thông qua dữ liệu của các cảm biến gia tốc, từ trường và trọng lực trên điện 

thoại thông minh. Thuật toán thực hiện qua ba bước: ghi dữ liệu các cảm biến theo khung thời gian 

thực, sau đó xử lý dữ liệu cảm biến đưa ra những đặc trưng phù hợp để nhận diện hành động. Bước 

tiếp theo dữ liệu được qua bộ máy học để dự đoán hành động dựa trên bộ dữ liệu huấn luyện đã 

được lấy mẫu trước đó. Kết quả nhận diện các hoạt động của thuật toán cho độ chính xác từ 88 đến 

92%. 

Từ khóa: Nhận diện hành động, gia tốc kế, từ trường kế, cảm biến trọng lực. 

Abstract  

The paper describes an algorithm to recognize human activities in real-time such as 

moving, stopping activities by using data collected from smartphone sensors including 

accelerometers, magnetic and gravity. The algorithm performed through three steps. Firstly, we 

collect the sensors’ data in real-time. After that, the data will be processed to find out features 

which are used to detect the activities. In the third step, the processed data will be sent to the 

machine for prediction of activities based on the trained data that is sampled previously. The 

recognition rates of the algorithm ranges from 88 to 92%. 

Keywords: Activity recognition, accelerometers, magnetic, gravity. 
 

1. Tổng quan 

Hệ thống nhận diện hành động qua cảm biến đeo người đã được nghiên cứu phát triển trên 

thế giới và cho kết quả chính xác cao đến trên 90% [1, 7]. Các cảm biến được đặt trên các vị trí 

khác nhau trên cơ thể và xác định các hoạt động thông qua việc thu thập dữ liệu cảm biến để chỉ ra 

các hành động bình thường và bất thường, sau đó trích chọn đặc trưng dữ liệu, cuối cùng sẽ nhận 

diện hành động thông qua việc phân lớp dựa vào việc kết hợp thuật toán như SVM một lớp (one-

class support vector machine) và KNLR (kernel nonlinear regression). 

Tuy nhiên, với hệ thống trên có nhiều khó khăn khi áp dụng thực tế do cần nhiều cảm biến 

đeo trên người gây sự cồng kềnh, chi phí cao trong nghiên cứu cũng như xây dựng hệ thống kết hợp 

giữa phần cứng và phần mềm. Do đó, cần có một hệ thống thích hợp hơn khi ứng dụng vào thực tế, 

bài báo đưa ra một hướng tiếp cận là sử dụng các cảm biển trên điện thoại thông minh để nhận diện 

hành động sẽ tiện lợi hơn rất nhiều khi điện thoại thông minh được sử dụng rất rộng rãi trên toàn 

thế giới.  

Bài báo sử dụng tín hiện thu được từ cảm biến gia tốc, từ trường và trọng lực, bước đầu 

nhận diện giữa hai hoạt động di chuyển - dừng, bước tiếp theo sẽ nhận diện thêm trạng thái lái xe, 

đi bộ trong di chuyển. 
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Hình 1. Mô hình nhận diện hành động với cảm biến đeo trên người 

2. Nhận diện hành động  

Cũng như hệ thống nhận diện qua cảm biến, nhận diện trên điện thoại thông minh cũng qua 

hai giai đoạn huấn luyện và nhận diện thực tế. 

 
Hình 2. Mô hình nhận diện với cảm biến trên điện thoại thông minh 

2.1. Huấn luyện dữ liệu 

Giai đoạn huấn luyện ban đầu yêu cầu một bộ dữ liệu gồm các thuộc tính đo lường được từ 

mỗi hoạt động, ở đây là năng lượng gia tốc và tần số hoạt động. Chuỗi thời gian được chia thành 

các cửa sổ thời gian để áp dụng trích chọn đặc trưng qua đó lọc thông tin liên quan trong các tín 

hiệu gia tốc đầu vào, qua thực nghiệm bài báo sử dụng cửa sổ thời gian 1 giây để đảm bảo số lượng 

mẫu cho phân lớp và độ trễ khi chuyển trạng thái. Sau cùng, mô hình học máy thống kê được sử 

dụng để huấn luyện ra một mô hình nhận dạng hoạt động từ bộ dữ liệu các đặc trưng đã được trích 

chọn.  

Trên điện thoại thông minh có tích hợp bộ cảm biến, mỗi cảm biến có chức năng riêng của 

nó. Trên nền hệ điều hành Android hỗ trợ ba loại cảm biến:  

- Cảm biến hành động: chúng bao gồm cảm biến gia tốc, cảm biến trọng lực, cảm biến con 

quay, cảm biến vectơ quay; 

Dữ liệu cảm biến 

trong môi trường thí 

nghiệm 

Tiền xử 

lý tín 

hiệu 

Lọc, trích chọn 

đặc trưng tần số, 

năng lượng 

Huấn 

luyện 

Mô hình 

Dữ liệu cảm biến 

trong môi trường 

thực 

Tiền xử 

lý tín 

hiệu 

Lọc, trích chọn 

đặc trưng tần số, 

năng lượng 

Phân 

lớp kết 

quả 

Chuyển động người dùng 

HUẤN LUYỆN DỮ LIỆU 

NHẬN DIỆN HÀNH ĐỘNG 
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- Cảm biến đo vị trí của một thiết bị vật lý: cảm biến từ trường, cảm biến phương hướng, 

cảm biến tiệm cận; 

- Cảm biến môi trường (áp kế, quang kế và nhiệt kế) đo các thông số khác nhau về môi 

trường như áp lực xung quanh và nhiệt độ không khí, độ ẩm và ánh sáng.   

Trong bài báo quan tâm đến dữ liệu từ cảm biến gia tốc, từ trường và trọng lực. Tín hiệu sau 

khi thu được sẽ được lọc thông qua bộ lọc thông thấp trước khi trích chọn đặc trưng.  

Cảm biến gia tốc kế  

 
Hình 1. Cảm biến gia tốc kế 

 

Một cảm biến gia tốc đo gia tốc áp dụng cho thiết bị theo 3 trục tọa đã loại bỏ thành phần 

của trọng lực. Cảm biến gia tốc xác định gia tốc được áp dụng cho một thiết bị (Ad) bằng cách tự 

đo lường các lực được áp dụng cho các cảm biến (Fs) sử dụng công thức sau: 

Ad = - ∑ Fs /mass       (1) 

Tuy nhiên, lực hấp dẫn luôn luôn ảnh hưởng tới việc đo lường gia tốc được tính theo công 

thức sau đây: 

Ad = -g - ∑ Fs /mass       (2) 

Vì vậy, khi thiết bị đang đứng yên (và không tăng tốc), gia tốc nhận giá trị của  

g = 9,81 m/s2. Tương tự như vậy, khi thiết bị này rơi tự do và đang tăng tốc hướng tới mặt đất với 

gia tốc là 9,81 m/s2, cảm biến gia tốc sẽ đọc một giá trị của g = 0 m/s2. Vì vậy, để đo lường gia tốc 

thực sự của thiết bị, cần loại bỏ sự ảnh hưởng của trọng lực khỏi dữ liệu gia tốc bằng cách áp dụng 

một bộ lọc thông thấp. 

Nhìn chung, cảm biến gia tốc là một cảm biến rất hữu ích trong việc theo dõi hành động 

thiết bị. Hầu hết các thiết bị cầm tay và máy tính bảng hỗ trợ Android đều có một cảm biến gia tốc 

và tiết kiệm năng lượng 10 lần so với cảm biến hành động khác. Một hạn chế là cần triển khai bộ 

lọc thông thấp để loại bỏ lực hấp dẫn và giảm nhiễu. 

Bảng 1. Các thông số từ trường kế 

              Giá trị        Kiểu dữ liệu Đơn vị 

Timestamp             long milliseconds 

Values[0] : X              float m/s2 

Values[1] : Y             float m/s2 

Values[2] : Z             float m/s2 

 

Cảm biến từ trường kế 

Cảm biến từ trường là một la bàn điện tử 3 trục, có thể dùng để xác định phương hướng. 

Cảm biến từ trường đo cường độ và hướng của từ trường tại vị trí của thiết bị. 
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Bảng 2. Các thông số từ trường kế 

Giá trị Kiểu dữ liệu Đơn vị 

Timestamp             long Milliseconds 

Values[0] : X              float µT(micro Tesla) 

Values[1] : Y             float µT(micro Tesla) 

Values[2] : Z             float µT(micro Tesla) 

 

 
Hình 2. Cảm biến từ trường 

Cảm biến trọng lực 

Cảm biến trọng lực có nguồn gốc từ cảm biến gia tốc kế 3 trục, đo các thành phần vectơ của 

trọng lực khi điện thoại đang đứng yên hoặc di chuyển chậm. Cảm biến trọng lực được sử dụng phổ 

biến trong điều khiển trò chơi bằng cách sử dụng hành động nghiêng. Cảm biến trọng lực gồm 3 

thành phần X,Y,Z như hình dưới. 

Bảng 3. Các thông số gia tốc trọng lực 

Giá trị Kiểu dữ liệu Khoảng giá trị Đơn vị 

Timestamp long  milliseconds 

Values[0]: X float 
Min.value= -19.6 

Max.value = 19.6 
m/s2 

Values[1]: Y float 
Min. value = -19.6 

Max. value = 19.6 
m/s2 

Values[2]: Z float 
Min. value = -19.6 

Max. value = 19.6 
m/s2 

 
Hình 3. Cảm biến trọng lực 
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Trích chọn đặc trưng 

Đưa vào nghiên cứu đã có, bài báo đưa ra các đặc trưng tín hiệu hành động theo ba trục, gia 

tốc chiều dọc [8], chiều ngang [8], độ di động [10], độ phức hợp [10]. 

 
Hình 4. Quá trình trích chọn đặc trưng 

Huấn luyện dữ liệu 

Theo các nghiên cứu, với dữ liệu hành động của người dùng khi điện thoại để cố định tại 

một số vị trí trên người cho các kết quả tương đối giống nhau khi áp dụng các mô hình phân loại 

khác nhau. Tuy nhiên với các vị trí bất kỳ thì kết quả sẽ khác biệt rất nhiều so với từng đối tượng và 

hành động. Qua cài đặt và thử nghiệm, nhóm tác giả lựa chọn mô hình huấn luyện theo Random 

Forest [11] và đưa ra mô hình cho việc nhận diện thực tế. Số lượng dữ liệu mẫu cho mỗi hành động 

đi bộ, chạy, đi xe là 300 mẫu, riêng với hành động dừng sẽ thu 200 mẫu cho từng trạng thái ngồi, 

đứng yên, ngồi trên xe. Tổng số lượng dữ liệu mẫu là 1500 mẫu. 

2.3. Nhận diện hành động 

Để đưa ra hành động của người sử dụng, bài báo thực hiện qua các bước (hình 7): thu tín 

hiệu từ môi trường thực, tiền xử lý, trích chọn các đặc trưng, sau đó đưa vào mô hình huấn luyện đã 

có để phát hiện hành động. Hành động này chưa phải là kết quả cuối cùng do trong quá trình trích 

chọn có thể đưa ra dự đoán sai, hệ thống lưu lại hành động đã dự đoán được theo cửa sổ trượt độ 

lớn 5 và áp dụng phân lớp k - NN để đưa ra kết quả cuối cùng. 

 
Hình 5. Quá trình nhận diện 

Tín hiệu  

 

Vectơ đặc trưng: 

- Năng lượng gia tốc ngang 

- Năng lượng gia tốc dọc 

- Độ đo di động ngang 

- Độ độ di động dọc 

- Độ đo phức hợp ngang 

 

 

Dự đoán 

theo mô 

hình 

RandomF

orest 

Phân lớp K-

NN 

Lưu cửa sổ 

trượt 



THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY 2016 

 

 

HỘI NGHỊ QUỐC TẾ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI 2016                                                 420 

3. Kết quả đạt được 

Hệ thống nhận diện được thiết kế bao gồm hai pha hoạt động riêng rẽ là huấn luyện và nhận 

diện hoạt động. 

Việc thu và huấn luyện dữ liệu diễn ra như sau: 

- Dữ liệu được ghi lại bởi thiết bị Android có tích hợp cảm biến gia tốc, cảm biến từ trường 

kế, cảm biến trọng lực. Tần số lẫy mẫu được lấy mặc định theo tần số lấy mẫu nhanh nhất của thiết 

bị Android; 

- Thành phần gia tốc kế bao gồm thời gian ghi dữ liệu và giá trị gia tốc kế theo 3 trục; 

- Dữ liệu từ trường kế và trọng lực bao gồm dữ liệu theo 3 trục. 

Mỗi lượt chương trình thực hiện trong 5 phút: đi bộ, chạy, đi xe, đừng (ngồi, đứng yên, ngồi 

trên xe nổ máy không di chuyển). 

Trên giao diện chương trình, người dùng chọn hoạt động cần lấy mẫu và ấn nút start để bắt 

đầu và chương trình sẽ thu dữ liệu. Với hoạt động được thu nhiều lần thì tên dữ liệu thu được có 

kèm theo thứ tự lần ghi. Trong quá trình thu dữ liệu chương trình thu đồng thời dữ liệu của 3 cảm 

biến gia tốc kế, từ trường kế, cảm biến trọng lực, xử lý trực tiếp qua mỗi cặp dữ liệu 3 cảm biến này 

sẽ ra dữ liệu cảm biến gia tốc đã qua đổi trục và ghi liên tục vào file lấy mẫu được lưu ở bộ nhớ 

trong của điện thoại. 

Các trạng thái trong quá trình ghi dữ liệu là: đặt điện thoại trong túi quần, cầm điện thoại 

trên tay cố định, hoặc cầm điện thoại và để điện thoại hành động tự nhiên theo tay. Bộ dữ liệu huấn 

luyện được ghi lại của nhiều người với độ tuổi khác nhau, với 3 tư thế để điện thoại theo người như 

trên. Việc phân lớp sử dụng bộ thư viện weka trên di động. 

   
      Mẫu dữ liệu dừng     Mẫu dữ liệu di chuyển 

Hình 6. Mẫu dữ liệu thu thập 

Hệ thống cho kết quả nhận diện với các trạng thái thực hiện ngẫu nhiên các hành động liên 

tiếp của 10 người khác nhau bao gồm đi bộ, chạy, đi xe và dừng. Với trạng thái bao gồm đứng, ngồi 

ghế, ngồi trên xe nổ máy. Mỗi hành động trong thời gian 100 - 300 giây, các máy thực nghiệm cài 

hệ điều hành Android 4.2 trở lên. Kết quả nhận diện như sau: 

Bảng 4. Kết quả thực nghiệm 

TT 

Thời 

gian 

(giây) 

Hình thức 
Độ trễ khi chuyển trạng thái 

(Di chuyển <=> Dừng) 

Độ chính 

xác 

1 500 Đi xe trên 40 km/h- dừng xe (5 lượt) 7-8s 92,8% 

2 500 Đi xe dưới 40 km/h- dừng xe (5 lượt) 6-8s 94,2% 

3 500 Đi xe tự do - dừng xe (5 lượt) 6-8s 90,5% 

4 300 Đi bộ - dừng - chạy (3 lượt) 5-6s 94,3% 

5 300 Chạy - dừng - đi bộ (3 lượt) 5-6s 94,6% 

6 500 Đi bộ - dừng - đi xe tự do (5 lượt) 6-8s 88.5% 

7 500 Đi xe tự do - dừng- đi bộ(5 lượt) 6-8s 89.3% 
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Kết quả thực nghiệm trên là khá khả quan, hệ thống nhận diện tốt khi các hành động diễn ra 

trong khoảng thời gian dài. Tuy nhiên thời gian chuyển trạng thái vẫn còn tương đối lớn nên không 

đáp ứng được khi người dùng thay đổi hành động nhanh, khi thay đổi hành động xảy ra việc nhận 

diện sai. Trong thời gian tới, nhóm tác giả sẽ tiếp tục phát triển để có thể phân biệt rõ các hành 

động và giảm thời gian trễ khi chuyển giữa các hành động. 
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Phương pháp xây dựng cơ sở hạ tầng như một dịch vụ điện toán đám mây 
A method for building infrastructure as a cloud service 
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Tóm tắt 

Với mô hình triển khai công nghệ thông tin truyền thống của các đơn vị, doanh nghiệp thì 

cơ sở hạ tầng mạng, máy chủ, hệ thống, lưu trữ hoạt động một cách rời rạc, mỗi máy chủ được 

phân bổ cho các phòng ban khác nhau của đơn vị để chạy ứng dụng, chính vì vậy tài nguyên hệ 

thống không được sử dụng tối ưu, gây lãng phí, khó khăn trong quản lý và nâng cấp, mở rộng hệ 

thống. Vậy bài toán đặt ra là cần phải xây dựng mô hình tập trung tài nguyên máy chủ để chia sẻ 

cho nhiều ứng dụng cùng được sử dụng, thay vì phải đầu tư nhiều máy chủ vật lý cho các ứng dụng 

khác nhau, nay chỉ cần một số lượng máy chủ rất ít ví dụ một hoặc hai máy chủ vẫn có thể chạy 

được rất nhiều ứng dụng mà không cần đến máy chủ dự phòng. Phương pháp giải quyết bài toán 

trên là xây dựng mô hình đám mây IaaS (cơ sở hạ tầng như một dịch vụ). 

Kết quả mô hình dịch vụ cơ sở hạ tầng được tạo ra sẽ gồm các lớp sau: lớp nền tảng hạ 

tầng phần cứng, mạng và các thiết bị; lớp ảo hóa, hệ điều hành sẽ cần phải có nếu ảo hóa host 

based; lớp quản lý dịch vụ cơ sở hạ tầng của đám mây. Bộ phần mềm quản lý đám mây sẽ được cài 

đặt trực tiếp trên máy chủ ảo được phân chia từ máy chủ vật lý.  

Từ khóa: Điện toán đám mây, IaaS, ảo hóa máy chủ, cloudstack. 

Abstract 

With technology deployment model's traditional information entities, enterprises, network 

infrastructure, servers, systems, hosting a discrete operation, each server is allocated to 

departments several of the units to run the application, so system resources are not used optimally, 

wasting, difficulty in management and upgrades, system expansion. So the problem posed is the 

need to build models focused resource sharing server for multiple applications being used, instead 

of having to invest a lot of physical servers for various applications, now only a very small number 

of servers for example one or two servers can still run a lot of applications without the need for 

redundant servers. The method of solving the problem is to build on the cloud IaaS model.  

Service model infrastructure will result into the following classes: class hardware 

infrastructure platforms, networks and devices; virtualization layer, the operating system will need 

to be if based virtualization hosts; class service management infrastructure of the cloud. Potty 

cloud management software will be installed directly on the virtual servers are separated from the 

physical server. 

Keywords: Cloud computing, IaaS, server virtualization, cloudstack. 

 

1. Đặt vấn đề 

Điện toán đám mây là một xu hướng công nghệ mới ở nước ta trong những năm gần đây. 

Mô hình điện toán đám mây đã có những bước nhảy vọt về cả chất lượng, quy mô cung cấp và các 

loại hình dịch vụ với những nhà cung cấp dịch vụ nổi tiếng như  FPT, IBM, Viettel IDC, VNPT và 

một số hãng khác. Điện toán đám mây là mô hình điện toán trên internet, trong đó tài nguyên phần 

cứng, phần mềm, nền tảng lập trình cung cấp cho người sử dụng theo nhu cầu. Các dịch vụ của điện 

toán đám mây được truy cập từ xa trên web qua mạng internet [5]. Người dùng có thể sử dụng trực 

tiếp phần mềm mà không cần phải mất thời gian cài đặt vào máy, và các nền tảng phần cứng mà 

không cần phải đầu tư mua mới. Với điện toán đám mây, các dịch vụ của nhà cung cấp là hoàn toàn 
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trong suốt với người sử dụng và dễ dàng truy cập đối với những người dùng không biết về công 

nghệ thông tin.  

Môi trường điện toán đám mây ra đời đã khắc phục được các nhược điểm của môi trường 

điện toán truyền thống. Mô hình công nghệ thông tin truyền thống có đặc điểm: thiết bị lưu trữ tăng 

40 - 70% mỗi năm, tốc độ sử dụng của máy tính chỉ đạt 10 - 25% tổng năng lực tính toán hiện có, 

chi phí cao cho hệ thống vận hành, nguồn điện và làm mát, có thể mất 60-180 ngày để triển khai 

các ứng dụng mới, 50% trung tâm dữ liệu cấp độ doanh nghiệp sẽ bị lỗi thời trong vòng 1 năm [1]. 

Cơ sở hạ tầng hiện tại mang tính ngẫu hứng và có nhiều nhược điểm: không được tối ưu hóa, rất tốn 

băng thông, quản lý thiếu linh hoạt và cứng nhắc, trung tâm dữ liệu không được quản lý tập trung 

mà phân bố riêng lẻ tại các bộ phận. Những thống kê này cho thấy rằng mô hình hệ thống thông tin 

hiện tại đã lỗi thời và kém hiệu quả, cần phải chuyển sang một mô hình điện toán mới - đó là điện 

toán đám mây. Một trong những dịch vụ nền tảng của điện toán đám mây đó là cung cấp cơ sở hạ 

tầng như một dịch vụ. Người sử dụng thay vì phải đầu tư một hoặc nhiều máy chủ vật lý, thì có thể 

sử dụng các tài nguyên ảo hóa thông qua môi trường internet [1, 2]. 

Mô hình dịch vụ cơ sở hạ tầng của đám mây ra đời đã trở nên cần thiết đối với nhiều các tổ 

chức, đơn vị mà có nhu cầu về ứng dụng công nghệ thông tin. Với mô hình cơ sở hạ tầng truyền 

thống, tổ chức doanh nghiệp hoặc cá nhân phải tự đầu tư cho hệ thống máy chủ, các thiết bị hỗ trợ 

và không gian để duy trì và vận hành liên tục hệ thống. Bên cạnh đó vấn đề đầu tư về nhân lực để 

quản trị, bào trì hệ thống, các điều kiện để hệ thống hoạt động liên tục như: nguồn điện, hệ thống 

phụ trợ, mạng, các máy chủ dự, các thiết bị dự phòng là khá tốn kém [3]. Mô hình cơ sở hạ tầng 

như một dịch vụ được triển khai trong các đơn vị, doanh nghiệp là một giải pháp tối ưu làm giảm 

chi phí đầu và tăng hiệu quả hoạt động của hệ thống khi ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý.  

2. Xây dựng cơ sở hạ tầng như một dịch vụ điện toán đám mây 

2.1. Giới thiệu bài toán 

Điện toán đám mây là mô hình dịch vụ có kiến trúc phân tầng. Đặc tính này dẫn đến hình 

thành ba loại hình dịch vụ khác nhau cơ bản của điện toán đám mây bao gồm: cơ sở hạ tầng như 

một dịch vụ, nền tảng như một dịch vụ và phần mềm như một dịch vụ.  

Cơ sở hạ tầng như một dịch vụ là hình thức cung cấp cơ sở hạ tầng đám mây theo nhu cầu 

sử dụng của người dùng, và là một trong 3 mô hình dịch vụ cơ bản trên. Dịch vụ IaaS cung cấp tài 

nguyên phần cứng có khả năng co giãn (mở rộng hoặc thu hẹp) được điều chỉnh theo yêu cầu của 

người sử dụng. Với đặc điểm này, IaaS đặc biệt phù hợp cho các đơn vị, doanh nghiệp từ mức cần 

sử dụng ngay hoặc chỉ tạm thời, thử nghiệm hoặc hay thay đổi về yêu cầu hạ tầng phần cứng, đến 

mức tận dụng cơ sở hạ tầng hiện có và triển khai theo đám mây riêng hoặc không muốn đầu tư ban 

đầu sẽ thực hiện thuê các dịch vụ của đám mây công cộng. Mô hình này giúp loại bỏ chi phí đầu tư 

triển khai hệ thống phần cứng các chi phí về vận hành, bảo trì và quản trị hệ thống. 

 Dịch vụ IaaS sẽ đưa ra các hình thức như: cung cấp máy ảo - từ máy tính cấu hình thông 

thường nhất đến các máy chủ chuyên biệt, cung cấp dung lượng lưu trữ cho các máy ảo, các địa chỉ 

IP, các đám mây riêng và các dịch vụ hạ tầng khác.  

Các dịch vụ này có thể cung cấp riêng lẻ hoặc được cung cấp cùng nhau theo từng gói dịch 

vụ, trong đó cung cấp máy ảo, máy chủ vật lý là nhiệm vụ quan trọng nhất. Bởi vì hầu hết các đơn 

vị, doanh nghiệp đang sử dụng không hiệu quả nền tảng cơ sở hạ tầng hiện có, các tài nguyên này 

đầu tư chi phí cao nhưng chỉ dùng đến 10% đến 25% tổng năng lực của máy tính, bên cạnh đó vẫn 

cần phải chuẩn bị các máy chủ dự phòng. Như vậy với mô hình triển khai cũ của các đơn vị, doanh 

nghiệp thì cơ sở hạ tầng mạng, máy chủ, hệ thống, lưu trữ hoạt động một cách rời rạc, mỗi máy chủ 

được phân bổ cho các phòng ban khác nhau của đơn vị để chạy ứng dụng, điều này gây khó khăn 

trong quản lý và nâng cấp, mở rộng hệ thống. Vậy bài toán đặt ra là cần phải xây dựng mô hình tập 

trung tài nguyên máy chủ để chia sẻ cho nhiều ứng dụng cùng được sử dụng, thay vì phải đầu tư 

nhiều máy chủ vật lý cho các ứng dụng khác nhau, nay chỉ cần một số lượng máy chủ rất ít ví dụ 
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một hoặc hai máy chủ vẫn có thể chạy được rất nhiều ứng dụng mà không cần đến máy chủ dự 

phòng.  

2.2. Phương pháp xây dựng mô hình 

 

 
Hình 1. Mô hình dịch vụ cơ sở hạ tầng của đám mây 

Mô hình cơ sở hạ tầng như một dịch vụ của điện toán đám mây được minh họa như hình 1. 

Phần phân tích ở trên đã thể hiện rằng bản chất của bài toán xây dựng cơ sở hạ tầng như một dịch 

vụ là phải giải quyết vấn đề việc tập trung tài nguyên và chia sẻ tài nguyên. Điều này chỉ có thể 

thực hiện được nhờ công nghệ ảo hóa máy chủ. Công nghệ ảo hóa ra đời cho phép tăng hiệu suất 

làm việc của máy tính lên một cấp độ chưa từng có.  

Ảo hóa hệ thống tức là tiến hành phân chia một máy chủ vật lý thành nhiều máy chủ ảo 

hoặc kết hợp nhiều máy chủ vật lý thành một máy chủ logic. Đối với người sử dụng họ nhận biết và 

sử dụng các server ảo giống như một máy vật lý độc lập có đủ các tài nguyên cần thiết như bộ vi xử 

lý, bộ nhớ, kết nối mạng, trong khi đó các server ảo không hề có những tài nguyên độc lập như vậy, 

các tài nguyên này được gán từ máy chủ vật lý [3].   

Như vậy với bài toán đã đưa ra ở trên thì chỉ cần đầu tư 1 hoặc 2 máy chủ vật lý có hỗ trợ ảo 

hóa thì có thể vẫn chạy tốt nhiều ứng dụng khác nhau. Điều đó cho thấy rõ sự khác nhau của hệ 

thống ảo hóa và không ảo hóa. Bên cạnh đó ảo hóa góp phần tăng cường tính liên tục và không ngắt 

quãng.Thực hiện ảo hóa tài nguyên là giai đoạn đầu tiên xây dựng mô hình cơ sở hạ tầng như một 

dịch vụ. Phần tiếp theo chính là triển khai quản lý mô hình cấp phát máy chủ ảo. Bộ phần mềm 

quản lý máy chủ ảo có thể sử dụng các loại khác nhau, tuy nhiên bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào 

phần triển khai bộ phần mềm mã nguồn mở apache cloudstack.  

Như vây phương pháp xây dựng mô hình sẽ có hai bước chính: 

- Bước 1: Tập trung tài nguyên và chia sẻ tài nguyên. Bước này bản chất là triển khai ảo hóa 

hệ thống. Ảo hóa hệ thống máy chủ có thể được thực hiện theo hai cách: ảo hóa loại host 
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based là ảo hóa trên nền tảng hệ điều hành sẵn có, hoặc ảo hóa hypervisor based là ảo hóa 

trực tiếp trên nền tảng phần cứng.  

- Bước 2: Triển khai cài đặt bộ phần mềm apache cloudstack. Đây là bộ phần mềm mã 

nguồn mở, được sử dụng miễn phí, tuy vậy khi triển khai khá phức tạp và phần thực thi mã 

nguồn phụ thuộc nhiều và tài nguyên phần cứng của máy tính được sử dụng. Bộ phần mềm 

này sẽ cung cấp một giao diện quản lý trên nền web. 

2.3. Mô hình thực hiện ảo hóa 

Ảo hóa là một phần không thể thiếu trong đám mây dựa trên khả năng trừu tượng và bao 

đóng. Ảo hóa cung cấp các máy chủ ảo, cho phép chạy nhiều ứng dụng trên một server vật lý, tài 

nguyên chia sẻ để sử dụng tối đa hết năng lực tính toán hiện có. Với hệ thống truyền thống không 

ảo hóa thì không thể thực hiện được điều này. Từ một máy chủ vật lý sau khi được triển khai ảo hóa 

sẽ tạo ra các máy ảo để chạy các ứng dụng khác nhau được thể hiện như hình 2.        

 
Hình 2. Mô hình tổng thể chia sẻ tài nguyên 

2.3.1. Mô hình hoạt động của đám mây IaaS quản lý bằng CloudStack 

Với cơ sở hạ tầng hiện có, các tổ chức doanh nghiệp có thể triển khai thành dịch vụ hạ tầng 

đám mây một cách đơn giản và không mất nhiều thời gian với việc ứng dụng bộ phần mềm apache 

cloudstack. Các nhà quản lý có thể tận dụng dịch vụ cơ sở hạ tầng đám mây để cung cấp hiệu quả 

hơn và không giới hạn các tài nguyên phần cứng cho người dùng cuối (End user). 

Cloudstack cho phép xây dựng đám mây cung cấp cơ sở hạ tầng như một dịch vụ (đám mây 

IaaS) và hỗ trợ nhiều phần mềm ảo hóa, mạng phức tạp, tường lửa, cân bằng tải trong môi trường 

đa người dùng. Với bộ phần mềm mã nguồn mở apache cloudsatck những vấn đề quản lý tài 

nguyền hạ tầng cơ sở phức tạp trở nên đơn giản và dễ thực hiện như: cấp phát tài nguyên máy tính 

một cách xác định; đưa ra cho người dùng cuối khả năng cung cấp các phương án dịch vụ điện toán 

khác nhau một cách có kiểm soát; đo lường sử dụng tài nguyên của người dùng theo thời gian. 

Đám mây IaaS cung cấp các tài nguyên chính như máy chủ, máy chủ ảo, mạng (network), 

lưu trữ (storage) theo nhu cầu của người dùng cuối. Người dùng cuối sử dụng các tài nguyên này từ 

xa thông qua mạng internet bằng tài khoản được cấp bởi người quản trị hệ thống. Cloudstack cho 

phép người dùng cuối được tự động cấp phát tài nguyên theo nhu cầu sử dụng trên giao diện web dễ 

dùng, đơn giản, thân thiện. Mô hình hoạt động của đám mây IaaS thể hiện trong hình 3. 

CloudStack cho phép kết hợp nhiều máy chủ vật lý thành một môi trường đồng nhất (một 

máy chủ logic), người quản trị có thể tiến hành tạo và cấp phát các máy chủ ảo theo nhu cầu sử 

dụng. Ưu điểm quan trọng mà bộ phần mềm nguồn mở này đem lại đó là quản lý tập trung tài 

nguyên có thể đạt tới hàng ngàn server, làm cho tài nguyên trở nên trong suốt với người sử dụng. 

Với ưu điểm này khi một máy chủ ảo bất kỳ bị hỏng thì không hề ảnh hưởng đến hoạt động của hệ 
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thống hiện tại. Bên cạnh đó, máy chủ quản lý (management server) được triển khai thành nhiều 

node để đảm bảo tính cân bằng tải tránh tình trạng quá tải trên server vật lý.    

 
Hình 3. Mô hình hoạt động của đám mây IaaS 

2.3.2. Kiến trúc mô hình triển khai IaaS bằng cloudstack 
Trong mô hình kiến trúc hình 4, phần mềm ảo hóa (lớp hypervisor) là đơn vị cơ bản của mô 

hình. Host là đơn vị được cấu tạo nhỏ nhất (tương đương với một máy tính đơn). Cluster là tập hợp 

các host có cấu hình giống nhau hợp thành một nhóm và chia sẻ primary storage. Primary storage là 

nơi lưu trữ chính chứa các ổ đĩa ảo cho các máy chủ ảo. Khi triển khai thực tế theo cơ chế cluster 

thì hệ thống sẽ vẫn hoạt động bình thường cho dù có bất cứ phần tử nào trong cluster trong tình 

trạng downtime (không hoạt động). Một Pod được tạo thành bởi nhiều cluster tương đương với một 

tủ Rack. Trong thực tế, một data center vật lý được bao gồm nhiều tủ Rack, trong mô hình 

cloudstack một zone được ánh xạ là một data center và chứa secondary storage. Tại Secondary 

storage chứa các templates, các snapghots và các tài nguyên khác.  

 
Hình 4. Kiến trúc mô hình triển khai IaaS bằng CloudStack 

2.3.3. Thủ tục tạo máy chủ ảo theo Server offerings 

Cloudstack cho phép người quản trị tạo các máy chủ ảo một cách thuận tiện, thủ tục tạo máy 

chủ ảo được thực hiện như sau: 

- Xác định hệ điều hành cho máy chủ ảo, như: Windows, Linux; 

- Xác định tài nguyên máy tính cần cung cấp, như: CPU, RAM, Network; 

- Xác định ổ đĩa được cung cấp, chọn theo Disk offering và xác định volume size; 

- Xác định mạng và các dịch vụ, chọn theo Network offering; 

- Kết thúc thủ tục: máy ảo và các tài nguyên của máy ảo được tạo xong (như hình 5). 
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Hình 5. Tạo và cấp phát tài nguyên cho máy chủ ảo trong cloudstack 

2.3.4. Cài đặt và triển khai hệ thống 

Phương pháp xây dựng mô hình dịch vụ đã được mô tả ở trên. Đầu tiên ảo hóa hệ thống 

máy chủ sẽ được triển khai, sau đó phần mềm quản lý đám mây sẽ được cài đặt. Kết quả mô hình 

dịch vụ cơ sở hạ tầng sẽ gồm các lớp sau: 

- Lớp nền tảng hạ tầng phần cứng, mạng và các thiết bị; 

- Lớp ảo hóa, hệ điều hành sẽ cần phải có nếu ảo hóa host based; 

- Lớp quản lý dịch vụ cơ sở hạ tầng của đám mây. Bộ phần mềm quản lý đám mây sẽ được 

cài đặt trực tiếp trên máy chủ ảo được phân chia từ máy chủ vật lý. 

Lớp nền tảng phần cứng cần chuẩn bị máy chủ 64 bit x86 lưu trữ máy chủ ảo. Lớp ảo hóa sẽ 

sử dụng phần mềm ảo hóa virtuabox trên hệ điều hành máy chủ. Yêu cầu để cài đặt được bộ phần 

mềm quản lý đám mây tối thiểu phải có là: cài đặt hệ điều hành Centos hoặc Ubuntu cho máy ảo, 

do đây là bộ phần mềm mã nguồn mở. Quy trình cài đặt bộ phần mềm khá phức tạp và thực hiện 

qua nhiều bước. Trong bài nghiên cứu này, phương pháp triển khai cài đặt bộ phần mềm quản lý sẽ 

được tập trung mô tả và giải thích với phần mềm ảo hóa Virtuabox và hệ điều hành CentOs 7 cho 

máy chủ ảo [4].  

Phần mô tả các đoạn mã cài đặt hệ thống theo từng bước khá dài, do vậy báo cáo nghiên cứu 

chỉ đưa quy trình triển khai hệ thống. 

Giao diện quản lý đám mây thu được có thể truy cập địa chỉ 10.0.2.15:8080/client/ để vào 

giao diện đăng nhập với user: admin, password: password.  

3. Đánh giá kết quả đạt được 

Mô hình triển khai cơ sở hạ tầng như một dịch vụ được quản lý cloudstack như đã thiết lập 

như ở trên có giao diện như hình bên dưới. Với giao diện sử dụng trực quan, người quản trị hệ 

thống có thể tạo các Host, Cluster, Pod và zone như phần mô tả ở trên và kết quả như hình. 

Dịch vụ cơ sở hạ tầng của điện toán đám mây đã giúp cho các đơn vị, doanh nghiệp sử dụng 

tối ưu, có hiệu quả cơ sở hạ tầng do tận dụng tối đa năng lực tính toán của hệ thống máy tính. Với 

mô hình này, việc quản lý tài nguyên hạ tầng sẽ được tập trung, giúp cho các đơn vị, doanh nghiệp 

tiết kiệm chi phí duy trì hệ thống, không gian đặt máy chủ và năng lượng tiêu thụ, giảm thời gian 

khôi phục sự cố, không cần thiết phải có máy chủ dự trữ vì tài nguyên hệ thống là co giãn, dễ dàng 

mở rộng hệ thống. 

 



THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY 2016 

 

 

HỘI NGHỊ QUỐC TẾ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI 2016                                                 428 

 
Hình 6. Quy trình cài đặt phần quản lý mô hình dịch vụ  

 

 
Hình 7. Giao diện quản lý máy chủ ảo 
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Design of parallel computing system for solving limited FFT problem 
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Tóm tắt 

Xử lý song song được xem là một giải pháp hiệu quả nhằm nâng cao hiệu năng tính toán 

của hệ thống, đặc biệt trong các bài toán yêu cầu về tốc độ xử lý nhanh trong khi khối lượng dữ 

liệu cần xử lý là rất lớn. Với một hệ thống xử lý song song, ngoài các giải thuật song song đòi hỏi 

phải có một cơ sở hạ tầng phần cứng song song đủ mạnh để thực thi các giải thuật này. Trong 

phạm vi của bài báo, nhóm tác giả đề xuất và xây dựng một hệ thống xử lý song song áp dụng cho 

bài toán tính FFT (Fast Fourier Transform) hữu hạn. 

Từ khóa: Tính toán song song, máy tính cụm, Raspberry Pi 2, biến đổi Fourier nhanh. 

Abstract 

Parallel computing has been considered as an efficient solution to improve performance of 

computation systems. This is particularly the case of computing a large amount of computation in a 

short time. In a parallel computing system, along with a set of algorithms, there must be a parallel 

hardware infrastructure which is sufficient to execute these algorithms. In this paper the authors 

proposed and designed a parallel computing system for solving the limited FFT problem.   

Keywords: Parallel computing, cluster computer, raspberry Pi2, FFT. 

 

1. Đặt vấn đề 

Việc ứng dụng máy tính trong hầu hết các lĩnh vực đã góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát 

triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, trong lĩnh vực tính toán, máy tính là công cụ không thể thiếu khi giải 

quyết những bài toán đòi hỏi khối lượng tính toán lớn, độ chính xác cao (điều khiển tàu vũ trụ, xử 

lý thông tin về gen, điều khiển các lò phản ứng hạt nhân,..). Với những bài toán này, việc tính toán 

xử lý chỉ trên một bộ vi xử lý hoặc trên một máy tính cá nhân không thể đáp ứng được yêu cầu đặt 

ra. Giải pháp cho vấn đề này đó là sử dụng các siêu máy tính hoặc kết hợp nhiều máy tính với nhau 

để tính toán. Khi đó, nhu cầu xây dựng một hệ thống có khả năng tính toán song song để có thể tính 

toán, giải quyết một vấn đề nào đó cùng lúc tại nhiều máy tính khác nhau trở nên cấp thiết và đã 

được các nhà khoa học tập trung nghiên cứu [1]. Khái niệm về hệ thống tính toán song song ra đời. 

Tính toán song song hay xử lý song song là quá trình xử lý thông tin trong đó nhấn mạnh việc nhiều 

đơn vị dữ liệu và nhiều câu lệnh được xử lý đồng thời bởi một hay nhiều bộ xử lý để giải quyết một 

bài toán [2].  

Với phương pháp lập trình cổ điển việc thực hiện tuần tự các lệnh trong một chương trình 

không giúp phát huy được tối đa hiệu năng của các hệ thống song song. Điều này đòi hỏi phải có 

những giải thuật, chương trình phù hợp để tận dụng được sức mạnh của các hệ thống đó, vì vậy giải 

pháp lập trình song song ra đời. Trong lập trình song song, các hoạt động song song của chương 

trình được xác định một cách rõ ràng, những hoạt động này thường được xem như là tiến trình hay 

là tác vụ. Bên cạnh đó, là các ngôn ngữ lập trình song song có khả năng điều chỉnh các tình huống 

mà ở đó các tiến trình đòi hỏi phải trao đổi, tương tác với nhau. Một chương trình song song sẽ cho 

hiệu năng cao nếu biết ứng dụng tốt các ngôn ngữ lập trình song song thích hợp và các giải thuật 

song song tốt nhất. Như vậy, một hệ thống xử lý song song sẽ liên quan trực tiếp đến kiến trúc phần 

cứng, phần mềm hệ thống, các giải thuật và ngôn ngữ lập trình [2-4]. 
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Trong phạm vi của bài báo, nhóm tác giả đề xuất và xây dựng một hệ thống tính toán song 

song với mô hình kiến trúc phân cụm. Thử nghiệm hệ thống với giải thuật biến đổi nhanh Fourier, 

trên cơ sở đó đưa ra những đánh giá về hiệu năng của hệ thống đạt được. Nội dung bài báo bao gồm 

04 mục, mục 1 - Mở đầu, mục 2 - Hệ thống tính toán song song, đưa ra mô hình, kiến trúc hệ thống. 

Mục 3 - Xây dựng hệ thống và mục 4 - Kết luận, là những đánh giá về hệ thống đã xây dựng cũng 

như hướng nghiên cứu, phát triển tiếp theo. 

2. Hệ thống tính toán song song 

2.1. Kiến trúc máy tính song song 

Một trong những phân loại kiến trúc máy tính song song được biết đến nhiều nhất là phân 

loại của Michael Flynn. Cách phân loại này dựa vào đặc tính số lượng bộ xử lý, số lệnh thực hiện, 

cấu trúc bộ nhớ,… để chia máy tính thành bốn loại: kiến trúc đơn dòng lệnh - đơn dòng dữ liệu 

(SISD); kiến trúc đơn dòng lệnh - đa dòng dữ liệu (SIMD); kiến trúc đa dòng lệnh - đơn dòng dữ 

liệu (MISD) và kiến trúc đa dòng dữ liệu - đa dòng lệnh (MIMD) [5]. 

 

 

 
 

 

 

Hình 1a. Kiến trúc SISD Hình 1b. Kiến trúc SIMD 

 
 

Hình 1c. Kiến trúc MISD Hình 1d. Kiến trúc MIMD 

- Kiến trúc SISD (Single Instruction-Single Data), hệ thống chỉ bao gồm một đơn vị điều 

khiển và một đơn vị thực hiện, như vậy ở mỗi thời điểm chỉ thực hiện được một lệnh (hình 

1a); 

- Kiến trúc SIMD (Single Instruction-Multiple Data), hệ thống bao gồm một đơn vị điều 

khiển và nhiều đơn vị thực hiện, như vậy ở mỗi thời điểm có thể thực hiện được một lệnh 

trên nhiều dòng dữ liệu khác nhau (hình 1b); 

- Kiến trúc MISD (Multiple Instruction-Single Data), hệ thống bao gồm nhiều đơn vị điều 

khiển và một đơn vị thực hiện, như vậy ở mỗi thời điểm có thể thực hiện được nhiều lệnh 

trên cùng một dòng dữ liệu (hình 1c); 
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- Kiến trúc MIMD (Multiple Instruction-Multiple Data), hệ thống bao gồm nhiều đơn vị 

điều khiển và nhiều đơn vị thực hiện, như vậy ở mỗi thời điểm có thể thực hiện được nhiều 

lệnh trên nhiều dòng dữ liệu khác nhau (hình 1d). 

Từ phân loại của Michael Flynn có thể thấy, các mô hình kiến trúc cho một hệ thống tính 

toán song song có thể sử dụng: kiến trúc SIMD và MIMD. 

2.2. Hệ thống tính toán song song 

Như đã đề cập trên, các mô hình kiến trúc cho một hệ thống tính toán song song có thể sử 

dụng bao gồm kiến trúc SIMD và MIMD. Khi đó, các mô hình lập trình song song tương ứng được 

đề xuất [5]: 

- Mô hình chia sẻ bộ nhớ (Shared Memory): các máy tính trong hệ thống chia sẻ bộ nhớ với 

nhau, lệnh và dữ liệu được chia sẻ theo luồng (Thread). Mô hình lập trình tương ứng cho 

các hệ thống này đó là lập trình luồng (hình 2a); 

- Mô hình phân tán bộ nhớ (Distributed Memory): hệ thống bao gồm các máy đơn được kết 

nối với nhau qua mạng liên kết. Mô hình lập trình tương ứng cho các hệ thống này đó là 

truyền thông thông điệp (hình 2b). 

 

 
 

 

Hình 2a. Mô hình chia sẻ bộ nhớ  Hình 2b. Mô hình phân tán bộ nhớ 

Hình 2a minh họa cho hệ thống đa bộ vi xử lý (đa nhân - Core) được tích hợp trên cùng hệ 

thống vật lý duy nhất. Mỗi nhân thực hiện việc xử lý tuần tự từng gói dữ liệu, tuy nhiên sự kết hợp 

của nhiều nhân sẽ làm tăng tốc độ xử lý chung của hệ thống. 

Hình 2b minh họa cho hệ thống đa máy tính (máy tính cụm - Cluster), các máy tính độc lập 

được kết nối với nhau thành một hệ thống thống nhất thông qua việc sử dụng các phần mềm và các 

công nghệ kết nối mạng thích hợp. Hiệu năng của hệ thống được cải thiện nhờ khả năng tính toán 

song song của các máy con trong hệ thống khi các ứng dụng tính toán phức tạp được “chia nhỏ” 

thành các tác vụ. 

Trong phạm vi của bài báo, hệ thống tính toán song song mà nhóm tác giả đề xuất và xây 

dựng là một hệ thống tính toán cụm. 

3. Xây dựng hệ thống 

3.1. Hệ thống tính toán song song với Rasp Berry Pi 2 

Hệ thống tính toán phân cụm được chỉ ra trong hình 3. Các Computer Node thực hiện các 

tác vụ tính toán, trong khi các Management Node có vai trò là một giao diện để giao tiếp giữa hệ 

thống với người sử dụng, tất cả được kết nối bởi một hệ thống mạng Ethernet [6]. 
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Hình 3. Kiến trúc hệ thống máy tính cụm  

Hệ thống mà nhóm tác giả đề xuất sử dụng 04 máy tính mini Raspberry Pi 2 như các 

Computer Node, các Node được kết nối với nhau qua mạng Ethernet: 10/100 Mbs (Hình 4).   

 

 

Hình 4. Hệ thống tính toán song song với Rasp Berry Pi 2 

Các Raspberry Pi 2 được lựa chọn với cấu hình CPU 4 lõi, xung nhịp 900 MHz kiến trúc 

ARM, bộ nhớ RAM 1Gb (DDR2) [7]. Hệ thống chạy trên hệ điều hành Linux, mô hình lập trình 

truyền thông thông điệp (MPI-Message Passing Interface), sử dụng các thư viện mở MPICH. 

3.2. Biến đổi Fourier nhanh  

Biến đổi Fourier: chuyển tín hiệu x(n) từ miền thời gian sang miền tần số ω (hay tần số f = 

ω/2π) [8]:  

( ) ( )j j n

n

X e x n e 






 
 

Khi đó X(ejω) là một hàm biến phức vì vậy có thể biểu diễn nó trong miền tần số ω dưới 

dạng phần thực và phần ảo. Tuy nhiên, trong thực tế chỉ có số lượng hữu hạn các giá trị rời rạc 

được lưu trữ, vì vậy ω được rời rạc hóa trong miền giá trị từ 0 đến 2π thành n điểm với khoảng cách 

2π/n. Với phương pháp biến đổi như vậy, độ phức tạp về thời gian tính toán cho n điểm (mẫu) là 

O(n2). Để tăng hiệu năng tính toán, phương pháp biển đổi Fourier nhanh (FFT- Fast Fourier 

Transform) được hình thành. Ý tưởng chủ đạo của FFT là chia bài toán thành các bài toán con để 

tính toán (chia và trị). Khi đó, độ phức tạp về thời gian tính toán cho n điểm là O (nlogn). 

Bài toán tính FFT đã được giải quyết, tuy nhiên khi lượng mẫu rất lớn, vấn đề xử lý trở lên 

phức tạp với một hệ thống máy đơn và giải thuật tính toán tuần tự. Trong khuôn khổ của bài báo 
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này, nhóm tác giả đề xuất giải thuật song song cho phép tính FFT trên hệ thống Rasp Berry Pi 2, 

giải thuật gồm ba pha chính. 

- Pha thứ nhất, hoán vị các giá trị tần số đầu vào và sắp xếp lại các chỉ số; 

- Pha thứ hai, thực hiện các thao tác (nhân chập) với logn giá trị tần số; 

- Pha thứ ba, lặp lại các bước trên khắp các hướng của mảng. 

Gọi n là số mẫu vào, p là số phần tử xử lý trong hệ thống, với giải thuật tính FFT song song, 

độ phức tạp về thời gian tính toán cho n mẫu là O (nlogn/p). 

3.3. Thử nghiệm giải thuật song song trên Raspberry Pi 2 

Tiến hành thử nghiệm giải thuật song song trên Raspberry Pi 2 (hình 5), kết quả thu được 

như mô tả trong bảng 1: 

Bảng 1. Kết quả thử nghiệm 

STT Số phần tử Giải thuật tuần tự (ms) Giải thuật song song (ms) 

1 256 0.000868 0.038 

2  4096 0.015 0.047 

3  65536 0.36 0.20 

4  1048576 7.53 3.43 

5 16777216 151.29 53.83 

 

Trong lần thứ nhất, số phần tử đầu vào n = 256, thời gian thực hiện FFT tuần tự ttt = 

0.000868 ms, thời gian thực hiện FFT song song tss = 0.038 ms. Tương tự, ở lần 2: ttt = 0.015 ms và 

tss = 0.047 ms. Như vậy có thể thấy với những bộ dữ liệu nhỏ, thời gian thực hiện giải thuật song 

song lớn hơn so với giải thuật tuần tự. Điều này có thể lí giải do ngoài thời gian tính toán, hệ thống 

còn chi phí lượng thời gian không nhỏ cho truyền thông giữa các nút. Tuy nhiên, khi số phần tử đầu 

vào đủ lớn (lần 3, 4 và 5) thời gian thực hiện giải thuật song song giảm đi đáng kể (lần 5: 

53.83/151.29), điều này đồng nghĩa với việc hiệu năng của hệ thống đã được cải thiện (tăng lên gần 

3 lần). 

 
Hình 5. Kết quả thử nghiệm FFT song song trên Rasp Berry Pi 2 
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4. Kết luận 

Xử lý song song được xem là một giải pháp hiệu quả nhằm nâng cao hiệu năng tính toán 

của hệ thống, đặc biệt trong các bài toán khi yêu cầu về tốc độ xử lý nhanh song khối lượng dữ liệu 

cần xử lý khổng lồ. Với một hệ thống xử lý song song, ngoài các giải thuật song song đòi hỏi phải 

có một cơ sở hạ tầng phần cứng song song đủ mạnh để thực thi các giải thuật này. Trong khuôn khổ 

của bài báo, nhóm tác giả đã xây dựng thành công hệ thống tính toán song song hiệu năng cao dựa 

trên mô hình kiến trúc máy tính cụm với nền tảng là các máy tính mini Raspberry Pi 2. Bên cạnh 

đó, giải thuật song song tính FFT cũng được đề cập, từ đó nhóm tác giả tiến hành cài đặt thử 

nghiệm và đưa ra những so sánh nhằm khẳng định sự ưu việt trong hiệu năng của hệ thống đã được 

xây dựng.  
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Xây dựng ăng ten Logo ứng dụng trong hệ thống nhận dạng  

bằng sóng vô tuyến 
Design of Logo antenna application in radio frequency identification technology 
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Ngô Quốc Vinh, Cao Đức Hạnh, Nguyễn Trọng Đức 

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, 
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Tóm tắt 

Nhận dạng bằng sóng vô tuyến (RFID - Radio Frequency Identification) đã và đang được 

ứng dụng phổ biến trong nhiều hệ thống nhằm cung cấp thông tin về con người, động vật, hàng 

hóa,.. trong quá trình di chuyển. Giống như tên gọi, công nghệ được sử dụng trong các hệ thống 

RFID được phát triển dựa trên truyền dẫn sóng vô tuyến. Giao tiếp giữa thiết bị mang thông tin và 

thiết bị đọc thông qua sóng vô tuyến thay vì được thực hiện không qua cơ chế tiếp xúc, khi đó vai 

trò của ăng ten trong các hệ thống này đặc biệt quan trọng. Trong bài báo này, nhóm tác giả thiết 

kế và chế tạo một ăng ten Logo có thể tích hợp trên phù hiệu hay đồng phục của nhân viên nhằm 

tăng tính linh hoạt cho hệ thống quản lí nhân sự bằng RFID. 

Từ khóa: Nhận dạng tự động, nhận dạng dùng sóng vô tuyến, ăng ten, logo. 

Abstract 

Radio Frequency Identification (RFID) has been widely applied in many systems to provide 

information of people, animals, cargo,... in transportation processes. As the name indicated, 

technologies in RFID systems were developed based on radio frequency transmission. 

Communication between a data carrier and a reader is contactless, through radio environment. In 

this scenario, antenna plays the most important role. In this paper the authors present a method for 

designing and developing a Logo antenna which can be attached on the badge or uniform of staffs 

to enhance the flexibility of human resource management system using RFID. 

Keywords: Auto-Identification, RFID, logo, logo Antenna.   
 

1. Mở đầu 

Tự động nhận dạng (Auto-Identification) đã và đang được ứng dụng phổ biến trong nhiều hệ 

thống như: hệ thống công nghiệp, phân phối bán hàng, các hệ thống, công ty sản xuất,... nhằm cung 

cấp thông tin về con người, động vật, hàng hóa trong quá trình di chuyển. Khởi đầu cho cuộc cách 

mạng về nhận dạng phải kể đến đó là các hệ thống mã vạch, tuy nhiên các hệ thống này hiện tại đã 

bộc lộ nhiều hạn chế như bộ nhớ lưu trữ thấp và không thể lập trình lại được [1-3]. 

Dạng chung của thiết bị điện tử lưu trữ dữ liệu ngày nay đó là các thẻ thông minh dựa trên 

một trường thông tin liên lạc (thẻ thông minh telephone, thẻ ngân hàng) và sử dụng phương pháp 

tiếp xúc cơ khí để đọc dữ liệu. Tuy nhiên, việc lưu trữ và đọc thông tin trên thẻ thông minh là 

không thực tế đòi hỏi phải có các giải pháp truyền dữ liệu không tiếp xúc giữa thiết bị mang dữ liệu 

và thiết bị đọc. Khi đó, nhận dạng dùng sóng vô tuyến RFID được xem là giải pháp ưu tiên hàng 

đầu.  

Giống như tên gọi, công nghệ được sử dụng trong các hệ thống RFID được phát triển dựa 

trên truyền dẫn sóng vô tuyến. Giao tiếp giữa thiết bị mang thông tin và thiết bị đọc thông qua sóng 

vô tuyến thay vì được thực hiện không qua cơ chế tiếp xúc, khi đó vai trò của ăng ten trong các hệ 

thống này đặc biệt quan trọng. Trong bài báo này, nhóm tác giả thiết kế và chế tạo một ăng ten 

Logo [4] có thể tích hợp trên phù hiệu hay đồng phục của nhân viên nhằm tăng tính linh hoạt cho 

hệ thống quản lí nhân sự bằng RFID. 

Nội dung bài báo bao gồm 4 mục. Mục 1 - Mở đầu, mục 2 -  Hệ thống RFID, tập trung vào 

việc phân tích hoạt động của hệ thống RFID, đặc tính của ăng ten sử dụng trong các hệ thống này. 
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Mục 3 - Thiết kế ăng ten, trên cơ sở phân tích trên, ăng ten logo VMU được thiết kế và chế tạo. 

Mục 4 là những kết luận và hướng phát triển tiếp theo của nhóm nghiên cứu. 

2. Hệ thống RFID 

2.1. Kiến trúc hệ thống 

Hình 1 chỉ ra kiến trúc của một hệ thống RFID. 
 

 
Hình 1. Hệ thống RFID 

 

Hệ thống bao gồm hai thành phần chính: 

Thiết bị đọc (reader) bao gồm mộ đun truyền/nhận sóng vô tuyến, đơn vị điều khiển và 

thành phần kết nối đến thiết bị thu phát. Ngoài ra, rất nhiều bộ đọc hỗ trợ các chuẩn giao tiếp khác 

nhau như RS232, RS485,... để có thể giúp hệ thống truyền dữ liệu nhận được đến các hệ thống khác 

như PC, hệ thống điều khiển robot,… 

Thiết bị thu phát (transponder): thành phần mang dữ liệu của hệ thống RFID, bao gồm thành 

phần kết nối đến thiết bị đọc (ăng ten) và một microchip (hình 2).  

 
Hình 2. Kiến trúc chung của thiết bị thu phát 

 

2.2. Hoạt động của hệ thống 

Khi transponder là thiết bị thông thường (không ở trong vùng hoạt động của thiết bị đọc) 

transponder ở chế độ thụ động hoàn toàn. Transponder chỉ được kích hoạt khi đi vào vùng phủ sóng 

của reader. Năng lượng để transponder hoạt động được truyền nhờ đơn vị liên kết coupling sử dụng 

công nghệ không tiếp xúc. Đơn vị liên kết này cũng được dùng để chuyển xung thời gian và dữ 

liệu. 

Tần số hoạt động của transponder: tần số mà các ăng ten trên transponder dùng để thu phát 

tín hiệu. Các dải tần phổ biến được sử dụng trong các hệ thống RFID: LF (Low Frequency), HF 

(High Frequency), UHF (Ultra High Frequency) và SHF (Super High Frequency). Bảng 1 chỉ ra các 

dải tần phổ biến và đặc tính của ăng ten khi hoạt động trong các dải tần này. 
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Bảng 1. Các dải tần phổ biến được sử dụng trong các hệ thống RFID 

Tên Khoảng tần số Khoảng cách đọc 

LF  30 - 300 KHz 50 cm 

HF  3 - 30 MHz 300 cm 

UHF  300 - 3000 MHz 900 cm 

SHF  3 - 30 GHz 1000 cm 

Khoảng cách đọc được của các transponder phụ thuộc vào nhiều yếu tố: tần số làm việc, 

công suất đầu đọc, can nhiễu,… 

Trong khuôn khổ của bài báo, do thiết bị transponder là thụ động (chỉ được kích hoạt khi 

người dùng mặc đồng phục và đeo thẻ của Nhà trường) nên các ăng ten được thiết kế là các ăng ten 

thụ động, hoạt động trong dải tần UHF, SHF. Ăng ten có hình dạng là Logo của Trường Đại học 

Hàng hải Việt Nam (hình 5a). 

3. Thiết kế ăng ten 

3.1. Cấu trúc hình học của ăng ten 

Ăng ten được thiết kế là ăng ten vi dải [5] hoạt động ở băng tần 2.4GHz (WLAN, WiMAX, 

Bluetooth,...). Hình 3 chỉ ra cấu trúc hình học của ăng ten, các thông số của ăng ten (sau khi tối ưu) 

được chỉ ra trong bảng 2. 

 

 

Bảng 2. Các tham số của ăng ten 

Tham số 
Kích thước 

(mm) 

wg  45 

hg  45 

h 1.6 

r  13.5 

 wf 1.8 

hch 13 

wch 8.2 

wpin 12.5 

h1 5 

h2 8 

hpin 15 
 

Hình 3. Cấu trúc hình học của ăng ten logo VMU 

Tấm phát xạ: dạng hình học được cách điệu từ logo của trường Đại học Hàng hải Việt Nam, 

sử dụng tấm dẫn điện PEC (Perfect Electrical Conductor). 

Tấm điện môi: sử dụng chất điện môi FR4 có Ɛ = 4.4. 

Tấm bức xạ, mặt phẳng đất: sử dụng tấm dẫn điện PEC. 

02 ngắn mạch bằng kim loại có đường kính 0.5 mm. 

Ăng ten được tiếp điện bằng SMA có trở kháng đặc trưng 50 Ω. 

Hình 4 chỉ ra mô hình 3D của ăng ten được thiết kế và mô phỏng trên phần mềm CST 

Microwave Studio version 2014.  
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Hình 4. Giao diện thiết kế 

 

Hình dạng ăng ten (logo) và hệ số tổn hao ngược S11 của ăng ten được chỉ ra trong hình 5 

và 6. 

   

Hình 5. Ăng ten logo VMU: a) Logo, b) Top view, c) Back view 
 

Ăng ten hoạt động với tần số hội tụ tại 2.4GHz, hệ số tổn hao ngược S11= -29.05 dB, băng 

thông tại -10 dB là 321 MHz (12.9%) và tỷ số sóng đứng VSMR < 2 (1.08). 

 
Hình 6. Hệ số tổn hao ngược S11 
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Hình 7 chỉ ra đồ thị bức xạ (3D) của ăng ten đạt được, độ tăng ích của ăng ten tại tần số 

2.4GHz là 3.012 dBi. 

 
Hình 7. Đồ thị bức xạ của ăng ten logo VMU 

3.2. Chế tạo ăng ten 

Ăng ten được in trên tấm nền là chất điện môi FR4 có ε = 4.4, chiều dày h = 1.6 mm. Các 

tham số của ăng ten như trong bảng 2. Hình 8 chỉ ra hình ảnh của ăng ten được chế tạo.  

 

 

 

Hình 8. Hình ảnh của ăng ten được chế tạo 

Tần số của ăng ten đo được có sự sai khác đôi chút (58 MHz) so với kết quả mô phỏng, các 

sai số này có thể được giải thích do độ chính xác khi chế tạo. Tuy nhiên ăng ten vẫn hội tụ tại tần số 

2.4 GHz với băng thông 400 MHz.  

 
Hình 9. Tần số hoạt động của ăng ten mô phỏng và thực nghiệm 
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4. Kết luận 

Nhóm tác giả đã thiết kế và chế tạo thành công ăng ten Logo VMU hoạt động tại băng tần 

2.4 GHz. Các tham số mô phỏng cũng như thực nghiệm của ăng ten đạt được khẳng định ăng ten có 

thể đáp ứng tốt trong môi trường truyền thông không dây. Bên cạnh đó, cấu trúc cũng như kích 

thước của ăng ten hoàn toàn phù hợp cho việc tích hợp ăng ten trên phù hiệu, đồng phục nhân viên, 

làm tiền đề cho hướng phát triển tiếp theo của nhóm nghiên cứu trong việc phát triển hệ thống nhận 

dạng nhân sự bằng công nghệ RFID.  
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Một số phương pháp gia tăng hiệu suất xử lý trên GPU đối với các bài toán  

song song không đầy đủ 
Methods to enhance the computing performance on GPU in not-fully parallelized problems 

 

Vũ Đình Trung, Nguyễn Trọng Đức 

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, 

trungvd@vimaru.edu.vn 
 

Tóm tắt 

Sự ra đời của các bộ xử lý đồ họa GPU (Graphics Processing Units) đã làm thay đổi đáng 

kể hiệu năng của các hệ thống tính toán bởi khả năng xử lý song song trong các bộ xử lý này. Tuy 

nhiên, với những bài toán song song không đầy đủ NFPP (not-fully parallelized problems) khi vẫn 

tồn tại trong nó các ràng buộc về xử lý và dữ liệu thì việc sử dụng GPU khi thực hiện các bài toán 

này không đạt được hiệu quả như mong đợi. Trong phạm vi của bài báo, nhóm tác giả đề xuất một 

số phương pháp nhằm nâng cao hiệu suất tính toán trên GPU cho các bài toán NFPP. Các phương 

pháp đề xuất được áp dụng trong trường hợp cụ thể là bài toán tìm trọng tâm cụm trong phân cụm 

dữ liệu mờ tổng quát GFKM (Generalized Fuzzy k-Means clustering).  

Từ khóa: Song song không đầy đủ, bộ xử lý đồ họa, phân cụm. 

Abstract 

The introduction of the Graphics Processing Units have changed significantly the 

performance of the computing system by the parallel processing capability of this processors. 

However, with the not-fully parallelized problems (NFPP) when it still exists the constraints of data 

and processing, the use of GPU performing this task has not achieved the expected efficiency. 

Within the scope of this paper, the authors propose some methods to enhance the computing 

performance on the GPU for NFPP. The proposed methods are applied in a specified case, which 

is the problem of finding cluster centers in the generalized fuzzy k-means clustering. 

Keywords: Not-fully Parallelized, GPU, data clustering. 

1. Đặt vấn đề 

Trong các bài toán song song không đầy đủ luôn tồn tại các ràng buộc về xử lý và dữ liệu. 

Như vậy, việc sử dụng GPU khi thực hiện các bài toán này không đạt được hiệu quả vì không thể 

tách rời từng bước xử lý để thực thi song song. Ngoài ra, một bài toán song song không đầy đủ 

cũng có thể được tạo lên từ các bài toán con song song không đầy đủ khác, như vậy việc truy cập 

dữ liệu là không đồng nhất. Để hạn chế các ràng buộc dữ liệu, tăng tính song song cho các bài toán 

NFPP, các giải pháp đã đề xuất [1, 7] thường tập trung vào việc sắp xếp lại dữ liệu nhằm đạt được 

hiệu quả truy cập bộ nhớ tốt nhất, sau đó một giải thuật song song sẽ được áp dụng để thu gọn các 

dữ liệu này.  

Trong phạm vi của bài báo, nhóm tác giả đề xuất hai giải thuật: giải thuật sắp xếp đếm song 

song, và giải thuật sắp xếp theo khóa ổn định. Các giải thuật được áp dụng trong bài toán tìm trọng 

tâm cụm của phân cụm dữ liệu mờ tổng quát. Để triển khai các thuật toán, các thư viện Thrust của 

CUDA [2] được sử dụng.  

Nội dung bài báo bao gồm 04 mục: mục 1 - Đặt vấn đề; mục 2 - Bộ xử lý đồ họa GPU: mô 

hình, kiến trúc bộ xử lý đồ họa GPU và CUDA; mục 3 - Bài toán tìm trọng tâm cụm: các bước xử 

lý, các phương pháp đề xuất và kết quả thực nghiệm; mục 4 - Kết luận, là những đánh giá về các 

phương pháp đã đề xuất, hướng nghiên cứu, phát triển tiếp theo. 

2. Bộ xử lý đồ họa GPU 

2.1. Kiến trúc GPU 

Bộ xử lý đồ họa GPU được thiết kế đặc biệt cho việc tính toán chuyên sâu và song song hóa 

[1, 10]. Để đạt được hiệu suất song song cao, các GPU sử dụng kiến trúc một dòng lệnh - đa luồng 
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xử lý (SIMT - Single Instruction - Multi Threads) (hình 1). Một số lượng rất lớn các luồng được 

thực thi song song trên các dữ liệu khác nhau.  

 
Hình 1. Kiến trúc bộ xử lý đồ họa GPU 

2.2. Kiến trúc tính toán hợp nhất CUDA 

Nhằm tăng hiệu năng xử lý cho GPU, một kiến trúc lập trình song song mục đích chung - 

kiến trúc thiết bị tính toán hợp nhất CUDA (Compute Unified Device Architecture) đã được 

NVIDIA đề xuất [1]. Trong mô hình lập trình theo kiến trúc CUDA, GPU được xem như một bộ 

đồng xử lý có khả năng xử lý một số lượng lớn các luồng song song. Một chương trình nguồn đơn 

giản bao gồm các mã chủ chạy trên CPU và các mã hạt nhân chạy trên GPU, khi đó các tính toán 

chuyên sâu và các tác vụ song song được cài đặt như các mã hạt nhân thực thi trên GPU. Các luồng 

của GPU được tổ chức thành các khối luồng, mỗi khối được xử lý đồng bộ trên một bộ xử lý luồng. 

Các luồng trong một khối luồng có thể chia sẻ dữ liệu thông qua bộ nhớ chia sẻ và có thể thực hiện 

các đồng bộ biên, nhưng không có cơ chế đồng bộ tự nhiên nào cho các khối luồng khác nhau ngoại 

trừ việc dừng chạy mã hạt nhân. Tùy thuộc vào số bộ xử lý luồng trên GPU mà các mã hạt nhân có 

thể chạy song song hoặc xen kẽ; khi một mã hạt nhân kết thúc, bộ xử lý luồng có thể lên lịch trình 

để xử lý mã hạt nhân tiếp theo. 

3. Bài toán tìm trọng tâm cụm 

3.1. Tính toán trọng tâm cụm  

Trong thuật toán phân cụm mờ tổng quát GFKM, việc tính toán trọng tâm cụm mới được 

xác định bởi biểu thức (1) [8]: 

Cj(p+1) = 









ji

ji

S

q

ji

S

i

q

ji

u

u

X

X

X

,

,

 , for S j = {Xi: Cj  NNTi, i = 1 to N} (1) 

Trong đó:  

p: vòng lặp hiện tại, Cj(p+1) là trọng tâm cụm mới thứ j (j = 1...k); 

Xi: điểm dữ liệu thứ I; 

NNTi: M chỉ số trọng tâm cụm gần nhất của Xi. Giá trị tối ưu của M được chỉ ra trong [8] là 2; 

ui,j: hệ số thành viên xác định mức độ Xi thuộc về cụm Cj, ui,j  [0;1]; 

q: hệ số mờ hóa (fuzzifier), giá trị tối ưu của q được xác định theo biểu thức (2) [9]. 

q = 1 + (
N

1418
+22.05)d-2 + (

N

33.12
+0.243)d-0.0406In(N)-0.1134 (2)  

với N là số điểm dữ liệu trong tập dữ liệu và d là số chiều của dữ liệu. 
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Trong bước cập nhật hệ số thành viên ui,j trước đó, dữ liệu là một ma trận hai chiều kích 

thước N×d với số hàng là số điểm dữ liệu và số cột là số chiều của dữ liệu. Ma trận hai chiều N×d 

được lưu dưới dạng mảng một chiều. Mỗi luồng sẽ truy cập đến vùng bộ nhớ của một điểm dữ liệu 

liên tục hợp nhất như được thể hiện trong hình 2 và tính toán M hệ số thành viên lớn nhất cho điểm 

dữ liệu đó. Điều này giúp đạt được hiệu suất truy cập bộ nhớ tốt nhất khi tiêu tốn ít chu kỳ lệnh 

hơn, khi đó thời gian thực thi lệnh sẽ giảm đáng kể bởi nhiều luồng có thể hoạt động song song 

đồng bộ trên GPU. 
 

 
Hình 2. Sự truy cập dữ liệu hợp nhất 

Tuy nhiên, việc lưu trữ dữ liệu dưới dạng này sẽ gây khó khăn cho bước tìm trọng tâm cụm 

mới tiếp theo. Tại bước này, mỗi luồng sẽ thực hiện việc tính toán một trọng tâm cụm mới dựa trên 

việc thu gọn các điểm dữ liệu thuộc về cụm đó. Các điểm thuộc về một cụm là rời rạc, do đó việc 

truy cập tới các điểm dữ liệu lúc này sẽ thiếu sự hợp nhất (hình 3). 

 

 
Hình 3. Sự truy cập dữ liệu không hợp nhất 

 

Trong biểu thức (1), phần tử số, việc nhân hệ số thành viên với véc tơ điểm dữ liệu có thể 

thực thi song song trên từng chiều (hình 4), tuy nhiên, việc truy cập tới các hệ số thành viên của 

từng điểm dữ liệu cũng thiếu sự hợp nhất. 

 

 
Hình 4. Xử lý song song trên từng chiều của các điểm dữ liệu 

 

3.2. Phương pháp đề xuất 

Đầu tiên, dữ liệu sẽ được chuyển vị từ N×d thành d×N sử dụng hàm chuyển vị trong thư 

viện CUBLAS của CUDA [3], nhằm đạt được sự truy cập bộ nhớ tốt hơn trên từng chiều dữ liệu 

(hình 5). 

 
Hình 5. Dữ liệu được chuyển vị (d×N)  

Các luồng T1 T2 T3 … TN-1 TN

Dữ liệu X (N ×d ) X1 X2 X3 … XN-1 XN

Các luồng T1 T2 T3 … Tk-1 Tk

Dữ liệu X (N ×d ) X1 X2 X3 X4 X5 X6 … XN-1 XN

Các luồng T1,1 T1,2 T1,3 … T1,d-1 T1,d

Điểm dữ liệu X1 X1,1 X1,2 X1,3 … X1,d-1 X1,d

Điểm dữ liệu X3 X3,1 X3,2 X3,3 … X3,d-1 X3,d

Lượt thứ d T1 T2 … …

Lượt thứ hai T1 T2 … …

Lượt thứ nhất T1 T2 … …

Dữ liệu X (d ×N ) X1,1 X2,1 … XN ,1 X1,2 X2,2 … XN ,2 … X1,d X2,d … XN ,d



THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY 2016 

 

 

HỘI NGHỊ QUỐC TẾ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI 2016                                                 444 

Tiếp theo, để đạt được hiệu suất truy cập điểm dữ liệu và hệ số thành viên tốt hơn, mảng 

NNT sẽ được sắp xếp theo khóa là chỉ số trọng tâm cụm và các giá trị được sắp xếp theo là chỉ số 

các điểm dữ liệu và hệ số thành viên thuộc về từng cụm.  

Các giải thuật sắp xếp cho mảng NNT: 

Giải thuật sắp xếp đếm song song: 

Bước 1: tìm histogram hay số điểm dữ liệu thuộc về mỗi cụm; 

Bước 2: quét scan để tính chỉ số điểm dữ liệu bắt đầu của mỗi cụm; 

Bước 3: sắp xếp đếm dựa trên mảng scan. 

Bước 1 và 3 sử dụng cùng một kỹ thuật song song là các thao tác nguyên tử. Khi nhiều 

luồng cùng gia tăng số điểm của một cụm nhất định, các thao tác nguyên tử đảm bảo các luồng thực 

hiện mà không bị xung đột việc đọc và ghi dữ liệu với các luồng khác. Tuy nhiên, việc sử dụng các 

thao tác nguyên tử để sắp xếp không đảm bảo thứ tự của các chỉ số điểm dữ liệu thuộc về mỗi cụm 

và dẫn đến việc truy cập chéo dữ liệu làm giảm hiệu suất (hình 6).  

 

 
Hình 6. Truy cập chéo tới các điểm dữ liệu 

 

Giải thuật sắp xếp theo khóa ổn định sử dụng thư viện Thrust của CUDA. Giải thuật sắp xếp 

này đảm bảo thứ tự của các chỉ số điểm dữ liệu sau khi sắp xếp, giúp tránh được việc truy cập chéo 

dữ liệu (hình 7). Song, việc khởi tạo và duy trì thứ tự trong hàm này dẫn tới việc tốn thời gian xử lý 

hơn, đôi khi không bù được cho thời gian xử lý nhanh hơn trong bước tiếp theo, đặc biệt đối với các 

bộ dữ liệu không đủ lớn. 

 

 
Hình 7. Truy cập tuần tự tới các điểm dữ liệu 

 

Sau hai bước tiền xử lý trên, việc tính toán trọng tâm cụm mới sẽ đạt hiệu suất tốt hơn. Cụ 

thể, mỗi mã hạt nhân có thể xử lý trên từng cụm và từng chiều dữ liệu. Các mã hạt nhân này sử 

dụng giải thuật rút gọn song song tối ưu được phát triển bởi Mark Harris [7] và có thể chạy song 

song hoặc xen kẽ trên các bộ xử lý luồng độc lập (hình 8).  

Trong ví dụ minh họa ở hình 8, sau các bước chuyển vị và sắp xếp, mỗi mã hạt nhân sẽ 

được thực thi trên một bộ xử lý luồng nhất định. Với cụm thứ nhất, SM1 thực thi mã hạt nhân tính 

tổng các hệ số thành viên hay mẫu số của biểu thức (1) trong khi SM2, SM3, và SM4 thực thi mã 

hạt nhân tính tổng các tích hệ số thành viên hay tử số của biểu thức (1) lần lượt trên chiều thứ nhất, 

thứ hai và thứ 3. Sau đó, công việc chia tử số cho mẫu số có thể thực hiện trên cả GPU hoặc CPU. 

 

Luồng T1 T2 T3 … T1 T2 T3 … T1 T2 T3 …

Dữ liệu X (d ×N ) X1,1 X2,1 … XN ,1 X1,2 X2,2 … XN ,2 … X1,d X2,d … XN ,d

Luồng T1 T2 T3 … T1 T2 T3 … T1 T2 T3 …

Dữ liệu X (d ×N ) X1,1 X2,1 … XN ,1 X1,2 X2,2 … XN ,2 … X1,d X2,d … XN ,d
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Hình 8. Sắp xếp theo chỉ số cụm 

3.3. Kết quả thực nghiệm 

Để kiểm chứng các phương pháp đề xuất, nhóm tác giả tiến hành thực nghiệm trên PC với 

một cạc đồ họa tầm trung NVIDIA GeForce GTX 760 [4, 5] và CPU Intel(R) Core(TM) i5-4690 

[6].  

Thực nghiệm thứ nhất: thực hiện với bộ dữ liệu trung bình “LBP” sinh từ ba ảnh thực: 

“Lena,” “Baboon,” và “Peppers”. Bộ dữ liệu 16 chiều, bao gồm 49.152 điểm dữ liệu và số trọng 

tâm cụm là 8. Kết quả thực nghiệm được chỉ ra trong bảng 1 cho thấy phương pháp sắp xếp đếm 

cho kết quả tốt hơn phương pháp sắp xếp theo khóa ổn định. Kết quả không tốt của phương pháp 

sắp xếp theo khóa ổn định trong trường hợp này là do việc tốn thời gian khởi tạo và duy trì thứ tự 

trong xử lý sắp xếp với bộ dữ liệu không đủ lớn như đã trình bày trong phần 3.2. 

Bảng 1. Sắp xếp trên bộ dữ liệu “LBP” 

CPU GPU - sắp xếp đếm 
GPU - sắp xếp theo khóa 

ổn định 

1.00 1.52 0.98 

Thực nghiệm thứ hai: thực hiện trên bộ dữ liệu lớn “poker”, bao gồm 10 chiều dữ liệu với 

1.025.010 dòng và số trọng tâm cụm là 10. Kết quả thực nghiệm được chỉ ra trong Bảng 2 và Hình 

9 cho thấy khi k < 8 phương pháp sắp xếp theo khóa ổn định tốt hơn phương pháp sắp xếp đếm. 

Ngược lại, khi k  > 8, sự tăng tốc của cả hai phương pháp có sự chênh lệch không lớn. Kết quả này 

là do với cùng một bộ dữ liệu khi số trọng tâm cụm càng lớn thì số điểm dữ liệu thuộc về từng cụm 

càng giảm, khi đó sẽ không khai thác hết được khả năng tính toán song song của GPU, dẫn đến sự 

tăng tốc của cả hai phương pháp đều giảm. 

Bảng 2.  Sắp xếp trên bộ dữ liệu “poker” 

CPU GPU - sắp xếp đếm GPU - sắp xếp theo khóa 

ổn định 

1.00 1.85 1.89 

Chỉ số

1 1 3 7 1 2 0.9 0.1 0 0 0.9 0.1

2 3 5 6 1 3 0.9 0 0.1 0 0.9 0.1

3 8 4 9 1 4 0.85 0 0 0.15 0.85 0.15

4 7 9 10 3 1 0.1 0 0.9 0 0.9 0.1

5 4 3 6 3 4 0 0 0.75 0.25 0.75 0.25

6 2 6 5 2 3 0 0.8 0.2 0 0.8 0.2

7 3 10 1 2 4 0 0.85 0 0.15 0.85 0.15

8 10 1 8 4 2 0 0.1 0 0.9 0.9 0.1

X (3x8) 1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 3 8 7 4 2 3 10 SM2 1 2 3 4

2 3 5 4 9 3 6 10 1 SM3 4 4 4 4

3 7 6 9 10 6 5 1 8 SM4 0 4 8 12

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

NNT 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4

Chỉ số X 1 2 3 4 1 6 7 8 2 4 5 6 3 5 7 8

U' 0.9 0.9 0.85 0.1 0.1 0.8 0.85 0.1 0.1 0.9 0.75 0.2 0.15 0.25 0.15 0.9

NNT(M=2) Hệ số thành viên U U'

SM1

Chuyển vị dữ 

liệu

Sắp xếp theo 

chỉ số cụm

Dữ liệu X (8x3)

Đầu vào

Cụm

Histogram

Scan
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Hình 9. Quan hệ giữa hiệu suất hệ thống và số lượng trọng tâm cụm 

 

Thực nghiệm thứ ba: thực hiện trên bộ dữ liệu nhân tạo với 491.520 điểm dữ liệu, 8 trọng 

tâm cụm và số chiều dữ liệu d thay đổi.  

 

 
Hình 10. Quan hệ giữa hiệu suất hệ thống và số chiều dữ liệu 

Hình 10 cho thấy, phương pháp sử dụng sắp xếp đếm, tốc độ giảm khá nhanh từ khoảng 2.3 

xuống 1.8 khi d nhỏ hơn 16; sau đó, tốc độ có sự lên xuống không ổn định nhưng vẫn duy trì trong 

khoảng 1.6 đến 1.8. Với phương pháp sử dụng sắp xếp theo khóa ổn định, tốc độ tăng nhanh từ 

khoảng 1.5 tới 2.5 khi d nhỏ hơn 64; khi số chiều lớn hơn, tốc độ duy trì ổn định ở khoảng 2.5.  
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Trong thí nghiệm này, với số lượng trọng tâm cụm nhỏ thì số điểm dữ liệu thuộc về mỗi 

cụm sẽ đủ lớn và sức mạnh của GPU được khai thác tốt. Sự khác biệt trong kết quả đạt được giữa 

hai phương pháp được lí giải là do phương pháp sắp xếp đếm liên quan đến các thao tác nguyên tử, 

thiếu tính ổn định cho các chỉ số điểm dữ liệu thuộc về từng cụm và do đó làm giảm hiệu suất truy 

cập bộ nhớ. Phương pháp sắp xếp theo khóa ổn định giúp cho việc truy cập bộ nhớ trên từng chiều 

dữ liệu hiệu quả, đặc biệt khi số lượng chiều dữ liệu ngày càng tăng. 

4. Kết luận 

Trong bài báo, nhóm tác giả đã phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất xử lý song 

song trong các bài toán song song không đầy đủ, từ đó đưa ra các phương pháp gia tăng hiệu suất 

xử lý các bài toán này trên các bộ xử lý đồ họa. Kết quả thực nghiệm trên bộ xử lý đồ họa GPU tầm 

trung, số lượng bộ xử lý luồng hạn chế, các phương pháp đề xuất đều cho kết quả khá khả quan, 

nhanh hơn trung bình từ 1.5 đến 3 lần so với xử lý trên CPU. Những kết quả nghiên cứu có thể làm 

cơ sở khi giải quyết các bài toán dữ liệu lớn bằng phương pháp phân cụm, như: bài toán phân tích 

dữ liệu tuyến, luồng giao thông, bài toán nguồn nhân lực thuyền viên,… 
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Tóm tắt 

Ảo hóa là một công nghệ không còn mới, thậm chí còn có tuổi đời cao hơn rất nhiều so với 

những công nghệ tiên tiến về hệ thống hiện nay. Tuy nhiên, ảo hóa không hề lỗi thời, ngược lại, ở 

thời điểm hiện tại, ảo hóa còn được sử dụng, nghiên cứu và phát triển một cách mạnh mẽ, trở thành 

công nghệ then chốt trong điện toán đám mây, được xây dựng bởi các tập đoàn lớn trong lĩnh vực 

công nghệ thông tin. Bài báo đã trình bày về tổng quan công nghệ ảo hóa, từ khái niệm cho đến 

phân loại các phương pháp ảo hóa, trong đó, tập trung chủ yếu vào ảo hóa máy chủ và vấn đề triển 

khai ảo hóa trên hệ thống công nghệ thông tin. Đồng thời, bài viết cũng đặt ra giải pháp ảo hóa mã 

nguồn mở với Kernel-based Virtual Machine (KVM). Việc triển khai, phát triển hệ thống máy chủ 

ảo hóa KVM đem lại hiệu quả về kinh tế và khả năng tự phát triển bởi là giải pháp mã nguồn mở, 

nhưng vẫn đem lại hiệu năng không hề thua kém so với các giải pháp ảo hóa thương mại cao cấp. 

Trong khuôn khổ bài viết, tác giả chủ yếu tập trung đề cập về ảo hóa và ảo hóa với KVM chứ 

không đi sâu vào trình bày về việc triển khai một hệ thống máy chủ cụ thể với ảo hóa KVM, vấn đề 

này sẽ được trình bày trong các bài viết khác. 

Từ khóa: Ảo hóa, máy chủ, mã nguồn mở, KVM. 

Abstract 

Virtualization is no longer a new technology now, its age is even higher than many other 

advanced technologies used in infomation technology systems. Virtualization, however, is still not 

outdated, it can also be used, researched and developed more powerfully at the present; it becomes 

a key technology in cloud computing, which is built by many great corporations in information 

technology field. This paper presents an overview of virtualization technology, from concepts to 

classifing the virtualization methods, and focuses mainly on server virtualization and deloying 

virtualization solution on an information technology system. The paper also presents an open-

source virtualization solution with Kernel-based Virtual Machine (KVM). The deployment and 

development virtualization server systems with KVM brings more economical, effictive and easier 

way, specially in self-development, because it is an open-source solution, but its performance is 

still not worse than the performance of advanced commercial virtualization solutions. Due to the 

limited length of the paper, the author mainly discusses about virtualization and virtualization with 

KVM, but not shows how to deploy a specific server system with KVM virtualization, this topic will 

be presented in other papers. 

Keywords: Virtualization, server, open-source, KVM. 
 

1. Công nghệ ảo hóa trong xây dựng và quản lí hệ thống máy chủ 

1.1. Tổng quan về ảo hóa 

Ảo hóa không còn là một khái niệm xa lạ đối với những người làm việc trong lĩnh vực công 

nghệ thông tin (CNTT). Khi nhắc đến ảo hóa, những người sử dụng máy tính thông thường hay 

nghĩ tới những chương trình ảo hóa trên máy tính. Còn trong khuôn khổ của nghiên cứu, bài báo tập 

trung vào hướng ‘Ảo hóa máy chủ’. Vậy ‘ảo hóa’ là gì? Về mặt ngữ nghĩa, ảo hóa được hiểu là biến 

đổi thứ gì đó thành ‘không có thực’. Còn trong ngành công nghệ thông tin, ‘ảo hóa’ là một thuật 

ngữ dùng để chỉ việc tạo ra các đối tượng không có thực (ảo) mô phỏng theo đối tượng có thực. Các 

đối tượng có thực là các đối tượng tồn tại ở mức vật lý, còn những đối tượng ảo tồn tại ở mức logic. 



THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY 2016 

 

 

HỘI NGHỊ QUỐC TẾ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI 2016                                                 449 

Các đối tượng ở đây là các tài nguyên công nghệ thông tin.Việc tồn tại hay không phụ thuộc vào 

góc nhìn của những bên tham gia vào quá trình ảo hóa và tương tác với đối tượng ảo hóa. 

1.2. Ảo hóa trong hệ thống công nghệ thông tin 

Hệ thống thông tin là một hệ thống bao gồm các yếu tố có quan hệ với nhau cùng làm 

nhiệm vụ thu thập, xử lý, lưu trữ và phân phối thông tin và dữ liệu và cung cấp một cơ chế phản hồi 

để đạt được một mục tiêu định trước. Tổng quát hóa, hệ thống công nghệ thông tin cấu thành từ 3 

thành phần cơ bản: “Cơ sở hạ tầng”, “nền tảng” và “phần mềm” (thuật ngữ tiếng Anh tương ứng là 

“Infrastructure”, “Platform” và “Software”). Nếu tiếp tục phân tích cụ thể hơn 3 thành phần này, có 

thể đưa ra một mô hình phân tầng về các thành phần tạo nên một hệ thống công nghệ thông tin, như 

hình 1. 

   
Hình 1. Ba yếu tố cấu thành hệ thống CNTT &  

Mô hình phân tầng các thành phần của hệ thống CNTT 

Như đã trình bày, việc nghiên cứu công nghệ, xây dựng và triển khai hệ thống sẽ chủ yếu 

tập trung vào thành phần Cơ sở hạ tầng. Nhìn vào mô hình phân tầng, cơ sở hạ tầng bao gồm 3 

thành phần cơ bản sau: mạng (Networking), lưu trữ (Storage) và máy chủ (Server). Đây là 3 thành 

phần cơ bản của một hệ thống cơ sở hạ tầng. Việc xây dựng, triển khai và quản lý hệ thống chính là 

xây dựng, triển khai và quản lý 3 hệ thống cơ bản này và mối quan hệ của chúng với nhau. Ngoài 

ra, hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại có thể bổ sung thêm thành phần: Ảo hóa (Virtualization). Đây 

chính là công nghệ chủ đạo được tập trung nghiên cứu và trình bày trong bài báo. Khi xuất hiện 

thành phần ảo hóa, thành phần Máy chủ sẽ được chia làm 2 thành phần là: phần cứng/thiết bị máy 

chủ (Server Hardware) và máy chủ (Servers). Khi có thành phần ảo hóa tham gia vào hệ thống cơ 

sở hạ tầng, khái niệm máy chủ trở thành hệ thống các máy chủ vật lý và máy chủ ảo. 

1.3. Phân loại ảo hóa 

Trong mô hình phân tầng hệ thống, ảo hóa là một lớp thuộc nhóm Cơ sở hạ tầng, với các 

thành phần mạng, lưu trữ, phần cứng, máy chủ, cơ sở dữ liệu. Ngoài ra còn các nhóm nền tảng với 

hệ điều hành, nhóm phần mềm với dữ liệu, ứng dụng.  

Về mặt lý thuyết, xét trên góc độ hệ thống, ảo hóa có thể được thực hiện trên bất kì thành 

phần nào của hệ thống; và thực tế cũng hoàn toàn như vậy. Nếu xét theo tiêu chí “Đối tượng được 

ảo hóa”, ảo hóa bao gồm một số cặp: ảo hóa máy chủ (server virtualization) và ảo hóa desktop 

(client virtualization); ảo hóa phần cứng (hardware virtualization) và ảo hóa phần mềm (software 

virtualization); ảo hóa mạng (network virtualization), ảo hóa lưu trữ (storage virtualization); ảo hóa 

cơ sở dữ liệu (database virtualization) và ảo hóa dữ liệu (data virtualization); ảo hóa hệ điều hành 

(OS virtualization), ảo hóa ứng dụng (application virtualization), ảo hóa dịch vụ (service 

virtualization); ảo hóa bộ nhớ (memory virtualization). Như vậy, có rất nhiều đối tượng để áp dụng 

thực hiện ảo hóa, và với mỗi đối tượng lại có những công nghệ ảo hóa tương ứng. Trong các đối 

tượng được nêu ở trên, đa số các đối tượng trước khi thực hiện ảo hóa cũng là một đối tượng dạng 
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logic. Đối tượng Phần cứng thuộc dạng vật lý nên việc ảo hóa phần cứng cần được quan tâm. Một 

tiêu chí được xét nữa đối với ảo hóa phần cứng, đó là cách thức ảo hóa. Khi đó ảo hóa phần cứng 

lại được chia thành các dạng sau đây: Ảo hóa toàn phần (full virtualizion); ảo hóa cục bộ/một phần 

(partial virtualization); ảo hóa song song (para-virtualization hay OS-assissted virtualization); ảo 

hóa hỗ trợ phần cứng (hardware-assissted virtualization). 

1.4. Ảo hóa với hệ thống máy chủ 

Ảo hóa máy chủ là việc thực hiện ảo hóa trên máy chủ vật lý để tạo ra sản phẩm là các máy 

chủ ảo. 

Khái quát về máy chủ và ảo hóa máy chủ: máy chủ (Server) - khi nhắc đến máy chủ, tất cả 

mọi người thường liên tưởng tới những cỗ máy tính lớn, thiết kế đặc biệt, kết nối mạng tốc độ cao 

và có cấu hình mạnh mẽ. Trong thực tế, máy chủ không quá khác biệt so với máy tính thông 

thường. Máy chủ là những máy tính mà trên đó được cài đặt các phần mềm có nhiệm vụ xác định, 

nhằm cung cấp một hoặc một số dịch vụ hay tài nguyên nhất định cho các máy tính khác - các máy 

trạm (Client) - thông qua mạng máy tính. Tùy thuộc vào quy mô mà máy chủ phục vụ, sức mạnh 

của máy chủ cũng phải tương xứng. Hiện nay với công nghệ thiết kế bộ xử lý phát triển, các bộ xử 

lý (CPU) của máy chủ với đa nhân, đa luồng, cho phép các máy chủ có khả năng chạy các tác vụ 

phức tạp một cách dễ dàng.  

Với cách thức truyền thống, nhà quản trị hệ thống thường dành riêng mỗi máy chủ cho một 

ứng dụng hoặc nhiệm vụ cụ thể. Rất nhiều trong số các tác vụ này không hoạt động giống như các 

tác vụ còn lại, mỗi tác vụ đòi hỏi nhu cầu cần có một máy chủ chuyên dụng riêng cho nó. Một ứng 

dụng trên mỗi máy chủ cũng giúp người quản lý dễ dàng hơn để trong việc theo dõi những sự cố 

khi phát sinh khi chúng xảy ra. Trên quan điểm kĩ thuật đây là cách thức đơn giản để xây dựng một 

mạng máy tính. Máy chủ trong trường hợp này là một máy chủ độc lập. Mặc dù vậy có một số vấn 

đề với phát sinh với phương pháp này. Một là, phương pháp không tận dụng hết được sức mạnh xử 

lý tính toán của các máy chủ hiện đại. Theo thống kê của các hãng công nghệ máy chủ, hầu hết các 

máy chủ chỉ tận dụng được một phần nhỏ trong toàn bộ khả năng xử lý tổng thể của chúng. Rất 

nhiều thời gian máy chủ nằm trong tình trạng “nhàn rỗi” trong khi một số lúc khác lại trở nên quá 

tải.  

Một vấn đề khác là khi một mạng máy tính mở rộng hơn và phức tạp hơn, các máy chủ bắt 

đầu tốn nhiều không gian vật lý. Một trung tâm dữ liệu có thể trở nên quá tải với rack máy chủ, tiêu 

thụ rất nhiều năng lượng và tỏa ra nhiều nhiệt. Ảo hóa máy chủ cố gắng để giải quyết cả hai vấn đề 

chỉ bằng một cách thức duy nhất. Bằng cách sử dụng phần mềm thiết kế đặc biệt (phần mềm ảo 

hóa), một quản trị viên có thể chuyển đổi một máy chủ vật lý thành nhiều máy ảo. Mỗi máy chủ ảo 

hoạt động như một thiết bị vật lý độc lập, nhưng lại tồn tại ở dạng logic, có khả năng chạy hệ điều 

hành (OS) riêng của mình. Về lý thuyết, có thể tạo nhiều các máy chủ ảo đủ để tận dụng được toàn 

bộ sức mạnh xử lý của máy chủ vật lý (mặc dù trong thực tế việc này không phải luôn là ý tưởng 

hay). Ảo hóa không phải là một khái niệm mới. Các nhà nghiên cứu công nghệ đã tạo ra các máy ảo 

trên các siêu máy tính trong nhiều thập kỷ trước. Nhưng công nghệ ảo hóa chỉ thực sự trở nên phát 

triển mạnh mẽ kể khoảng 10 năm trở lại đây. Trong thế giới của công nghệ thông tin, máy chủ ảo 

hóa luôn là một chủ đề nóng. Nó vẫn là một công nghệ không lỗi thời và một số nhà phát triển cung 

cấp các hướng tiếp cận khác nhau.  

Lí do sử dụng máy chủ ảo hóa: theo [1], có nhiều nguyên nhân để các đơn vị và tổ chức đã, 

đang sẽ và đầu tư vào máy chủ ảo hóa. Một trong số lý do là sự tính toán trong chi phí đầu tư hệ 

thống, trong khi các nơi khác là việc giải quyết những vấn đề kỹ thuật: Ảo hóa máy chủ giúp giảm 

thiểu không gian sử dụng thông qua tính hợp nhất. Trường hợp phổ biến trong thực tế (đã đề cập ở 

phần đầu) là dành mỗi máy chủ cho một ứng dụng duy nhất. Nếu một số ứng dụng chỉ sử dụng một 

lượng nhỏ sức mạnh xử lý, nhà quản trị có thể hợp nhất một số máy vào một máy chủ vật lý với 

môi trường ảo hóa. Đối với các hệ thống có hàng trăm, thậm chí hàng ngàn máy chủ, không gian 

vật lý cần thiết có thể được giảm đi đáng kể. Ảo hóa máy chủ cung cấp giải pháp cho các hệ thống 
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thực hiện việc dự phòng mà không cần phải mua thêm phần cứng bổ sung. Dự phòng dùng để chạy 

các ứng dụng tương tự nhau trên nhiều máy chủ. Đó là một biện pháp an toàn - nếu một máy chủ vì 

lý do nào đó bị trục trặc, một máy chủ khác vẫn sẽ tiếp tục chạy các ứng dụng tương tự thay thế. 

Điều này làm giảm thiểu bất kỳ sự gián đoạn dịch vụ nào. Sẽ rất vô nghĩa nếu xây dựng hai máy 

chủ ảo thực hiện cùng một ứng dụng trên cùng một máy chủ vật lý. Nếu máy chủ vật lý bị treo, 

hỏng, cả hai máy chủ ảo cũng sẽ cùng trục trặc. Trong hầu hết các trường hợp, nhà quản trị sẽ tạo ra 

các máy chủ ảo dự phòng trên máy vật lý khác nhau. 

Các máy chủ ảo cho phép người lập trình và hệ thống độc lập có thể kiểm tra các ứng dụng 

hoặc hệ điều hành mới. Thay vì mua một máy vật lý chuyên dụng, nhà quản trị có thể tạo ra một 

máy chủ ảo trên một máy tính hiện có. Bởi vì mỗi máy chủ ảo là độc lập trong mối quan hệ với tất 

cả các máy chủ khác, các lập trình viên có thể chạy phần mềm mà không phải lo lắng về việc ảnh 

hưởng đến các ứng dụng khác. Phần cứng máy chủ sẽ dần trở nên lỗi thời, và chuyển đổi từ hệ 

thống này một hệ thống khác thường khá khó khăn. Để tiếp tục cho phép các dịch vụ được cung cấp 

bởi các hệ thống cũ - tận dụng hệ thống - một nhà quản trị có thể tạo ra một phiên bản ảo của phần 

cứng cũ trên các máy chủ hiện tại. Xét trên quan điểm ứng dụng, vẫn không có gì thay đổi. Các 

chương trình được thực hiện như thể là chúng vẫn còn chạy trên các phần cứng cũ. Điều này có thể 

cho các đơn vị thêm thời gian để chuyển đổi sang quy trình mới mà không phải lo lắng về các lỗi 

phần cứng, đặc biệt là nếu các công ty sản xuất phần cứng cũ không còn hoặc không thể sửa chữa 

thiết bị bị hỏng. 

Một tính năng quan trọng với máy chủ ảo hóa được gọi là di chuyển/di trú máy ảo. Di trú 

liên quan đến di chuyển một môi trường máy chủ từ nơi này sang một nơi khác. Với phần cứng và 

phần mềm, nó có thể di chuyển một máy chủ ảo từ một máy vật lý trong mạng này sang một mạng 

khác. Ban đầu, điều này chỉ khả thi nếu như cả hai máy vật lý chạy trên cùng một phần cứng, hệ 

thống và bộ xử lý. Tuy nhiên bây giờ có thể di trú các máy chủ ảo từ một máy vật lý này sang máy 

vật lý khác ngay cả khi cả hai máy có bộ vi xử lý khác nhau, nhưng chỉ khi các bộ xử lý từ cùng 

nhà sản xuất. Trong khi di trú một máy chủ ảo từ một máy vật lý này sang một máy vật lý khác xuất 

hiện sau này, quá trình chuyển đổi một máy chủ vật lý thành một máy chủ ảo cũng được coi là di 

trú. Cụ thể, đó là di trú dạng vật lý - sang - ảo (P2V - physical-to-virtual). Mỗi máy chủ vật lý có 

thể chứa nhiều máy chủ ảo. Đôi khi, nhà quản trị muốn chuyển một máy ảo từ máy vật lý này sang 

một máy khác. Việc đó được gọi là sự di trú dạng ảo - sang - ảo (V2V). Nhà quản trị sử sụng phần 

mềm đặc biệt để chuyển máy ảo tới máy vật lý. Hiện nay các công cụ quản lý ảo hóa như VMware 

có một bản cài đặt riêng phục vụ việc chuyển đổi. Trong khi máy ảo có thể chạy trên hệ thống điều 

hành riêng, các máy vật lý cần phải có cùng hệ điều hành cơ bản để tương thích với các máy khác. 

Hai máy vật lý sử dụng kết nối mạng để gửi máy ảo từ máy này sang máy kia. Nhà quản trị có thể 

thực hiện điều này nếu như họ duy trì được hoạt động của máy vật lý hoặc cân bằng tải công việc 

của hệ thống. 

Các dạng ảo hóa máy chủ: như đã đề cập trong phần phân loại ảo hóa, ảo hóa có rất nhiều 

dạng. Đối với ảo hóa máy chủ, có ba cách để tạo ra các máy chủ ảo: ảo hóa toàn phần (Full 

virtualization), ảo hóa song song (Para-virtualization) và ảo hóa mức hệ điều hành (OS-level 

virtualization). Tất cả các dạng này đều cùng có một số đặc điểm chung. Các máy chủ vật lý được 

gọi là máy chủ (Host). Các máy chủ ảo được gọi là máy khách (Guest). Các máy chủ ảo hoạt động 

giống như máy vật lý. Mỗi dạng sử dụng một cách tiếp cận khác nhau để phân bổ các tài nguyên 

máy chủ vật lý với nhu cầu của máy chủ ảo.  

Ảo hóa toàn phần sử dụng một loại phần mềm đặc biệt được gọi là một Hypervisor. 

Hypervisor tương tác trực tiếp với các CPU máy chủ vật lý và không gian lưu trữ (đĩa cứng). 

Hypervisor hoạt động như là nền tảng cho các hệ điều hành của máy chủ ảo. Hypervisor giữ mỗi 

máy chủ ảo hoàn toàn độc lập và không nhận biết được các máy chủ ảo khác cũng đang chạy trên 

máy vật lý. Mỗi Guest chạy trên hệ điều hành riêng của mình - trên cùng một hệ thống có thể có 

một Guest đang chạy trên Linux và một máy khác chạy trên Windows. Hypervisor giám sát tài 

nguyên của máy chủ vật lý. Như các máy chủ ảo chạy các ứng dụng, các Hypervisor chuyển tiếp tài 
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nguyên từ một máy vật lý đến máy chủ ảo thích hợp (hình 2a). Tất nhiên các Hypervisor có nhu cầu 

xử lý riêng của bản thân chúng, có nghĩa là các máy chủ vật lý phải dự trữ một lượng sức mạnh xử 

lý và tài nguyên để chạy các ứng dụng Hypervisor. Điều này có thể ảnh hưởng đến hiệu suất tổng 

thể của máy chủ và làm chậm các ứng dụng. Phương pháp tiếp cận ảo hóa song song có một chút 

khác biệt (hình 2b). Không giống như kỹ thuật ảo hóa toàn phần, các Guest trong một hệ thống ảo 

hóa song song nhận biết được một Guest khác. Một Hypervisor của ảo hóa song song không cần 

nhiều sức mạnh xử lý để quản lý các hệ điều hành Guest, bởi vì mỗi hệ điều hành đã nhận biết được 

yêu cầu các hệ điều hành khác được đặt trên các máy chủ vật lý. Toàn bộ hệ thống hoạt động với 

nhau như một đơn vị gắn kết. Phương pháp tiếp cận ảo hóa mức hệ điều hành hóa không sử dụng 

một Hypervisor nào cả. Thay vào đó, khả năng ảo hóa là một phần của hệ điều hành máy chủ Host, 

thực hiện tất cả các chức năng của một Hypervisor ảo hóa toàn phần (hình 2c). Hạn chế lớn nhất 

của phương pháp này là tất cả các Guest phải cùng chạy một hệ điều hành. Mỗi máy chủ ảo vẫn còn 

độc lập với tất cả những máy khác, nhưng không thể trộn lẫn và kết hợp các hệ điều hành giữa 

chúng. Bởi vì tất cả các hệ điều hành khách phải giống nhau, điều này được gọi là một ‘môi trường 

đồng nhất’. 

 
a. Ảo hóa toàn phần                b. Ảo hóa song song          c. Ảo hóa mức hệ điều hành 

Hình 2. Các dạng ảo hóa máy chủ 

Vậy phương pháp nào là tốt nhất? Chủ yếu phụ thuộc vào nhu cầu của nhà quản trị. Nếu tất 

cả máy chủ vật lý của quản trị viên chạy trên cùng hệ điều hành tương tự nhau, khi đó cách tiếp cận 

ảo hóa mức hệ điều hành có lẽ làm việc tốt nhất. Hệ thống mức hệ điều hành có xu hướng nhanh 

hơn và hiệu quả hơn các phương pháp khác. Mặt khác, nếu nhà quản trị máy chủ đang chạy trên hệ 

điều hành khác nhau, ảo hóa song song có thể là một lựa chọn tốt hơn. Trước đây nhược điểm đối 

với các hệ thống ảo hóa song song là sự hỗ trợ kỹ thuật ảo hóa này tương đối mới và chỉ có một vài 

công ty cung cấp phần mềm ảo hóa song song. Tuy nhiên hiện tại nhiều công ty phát triển hỗ trợ ảo 

hóa song song và có thể dần thay thế ảo hóa toàn phần trong thời gian tới. 

Hạn chế của máy chủ ảo hóa: những lợi ích của ảo hóa máy chủ có thể rất hấp dẫn người sử 

dụng, song mọi công nghệ đều tồn tại những mặt hạn chế. Điều quan trọng đối với một quản trị để 

nghiên cứu công nghệ ảo hóa máy chủ và kiến trúc mạng riêng của mình là cần phải cố gắng thiết 

kế một giải pháp trước khi triển khai ảo hóa trên hệ thống. Đối với các máy chủ dành riêng cho các 

ứng dụng với yêu cầu cao về sức mạnh xử lý, ảo hóa không phải là một lựa chọn tốt. Đó là bởi vì, 

về cơ bản ảo hóa cơ phân chia sức mạnh xử lý của máy chủ lên các máy chủ ảo. Khi sức mạnh xử 

lý của máy chủ không thể đáp ứng nhu cầu ứng dụng, tất cả mọi thứ sẽ chậm lại. Các tác vụ đáng lẽ 

không cần phải mất nhiều thời gian để hoàn thành lại tốn hàng giờ. Tệ hơn nữa, có khả năng là hệ 

thống sẽ treo nếu máy chủ không thể đáp ứng nhu cầu xử lý. Nhà quản trị nên có một cái nhìn cận 

cảnh mức độ sử dụng CPU trước khi phân chia một máy chủ vật lý thành nhiều máy ảo. Cũng sẽ 

thiếu khôn ngoan khi làm CPU của máy chủ quá tải bằng cách tạo ra quá nhiều máy chủ ảo trên 

một máy vật lý. Một máy chủ vật lý càng phải hỗ trợ nhiều máy ảo, mỗi máy chủ ảo càng nhận 

được ít sức mạnh xử lý. Ngoài ra, lượng không gian lưu trữ (đĩa cứng) trên máy chủ vật lý là có hạn 

chế. Quá nhiều máy chủ ảo có thể ảnh hưởng đến khả năng của máy chủ để lưu trữ dữ liệu. Một hạn 

chế khác là di trú. Hiện tại, chỉ có thể di trú một máy chủ ảo từ một máy vật lý này sang máy khác 

nếu cả hai máy vật lý sử dụng cùng bộ vi xử lý của một nhà sản xuất. Nếu một mạng sử dụng một 
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máy chủ chạy trên bộ xử lý Intel và một là sử dụng một bộ xử lý AMD, không thể chuyển một máy 

chủ ảo từ một máy vật lý sang máy khác. Tại sao một quản trị viên di trú một máy chủ ảo? Nếu một 

máy chủ vật lý đòi hỏi phải bảo trì, việc chuyển các máy chủ ảo qua các máy chủ vật lý khác có thể 

làm giảm lượng thời - gian - chết của ứng dụng. Nếu việc di trú không phải là lựa chọn, khi đó tất 

cả các ứng dụng đang chạy trên các máy chủ ảo được lưu trữ trên máy vật lý sẽ không sẵn có trong 

khi bảo trì. 

Nhiều tổ chức đã và đang đầu tư vào ảo hóa máy chủ mặc dù nó có những giới hạn. Với 

những tiến bộ công nghệ ảo hóa máy chủ, nhu cầu cần các trung tâm dữ liệu khổng lồ có thể giảm. 

Việc tiêu thụ điện năng máy chủ và sản lượng nhiệt sinh ra cũng có thể làm giảm, làm cho việc sử 

dụng máy chủ không chỉ hấp dẫn về mặt tài chính, mà còn là một sáng kiến xanh. Đối với các hệ 

thống mạng sử dụng các máy chủ tận dụng gần như toàn bộ tiềm năng của mình, có thể thấy, hệ 

thống mạng máy tính sẽ hiệu quả hơn.  

1.5. Ảo hóa với Hypervisor 

Như đã đề cập trong phần ảo hóa máy chủ, ảo hóa máy chủ gồm 2 dạng cơ bản là ảo hóa với 

Hypervisor và ảo hóa không sử dụng Hypervisor. Xét về phương pháp ảo hóa, ảo hóa với 

Hypervisor bao gồm ảo hóa toàn phần, ảo hóa song song. Ảo hóa mức hệ điều hành là dạng ảo hóa 

không sử dụng Hypervisor. 

Một số thuật ngữ khi nhắc đến ảo hóa Hypervisor: Hypervisor là một phần mềm (hoặc một 

firmware) được cài đặt trên hệ thống thiết bị phần cứng, có nhiệm vụ thực hiện ảo hóa tài nguyên 

vật lý của máy vật lý (Host) và cấp phát/chia sẻ cho các hệ điều hành của máy ảo (Guest). Host là 

máy chủ vật lý, máy chủ được cài đặt hay máy chủ thực hiện ảo hóa. Hypervisor được cài đặt trên 

Host. Guest là máy chủ logic, máy chủ ảo hay máy chủ được tạo thành sau khi ảo hóa. Virtual 

Machine (VM) hay máy ảo, là sản phẩm của việc ảo hóa. 

So sánh ảo hóa Hypervisor với không sử dụng Hypervisor: Với ảo hóa không sử dụng 

Hypervisor, thông thường là ảo hóa mức hệ điều hành, hệ điều hành đóng vai trò trực tiếp trong 

việc quản lý tài nguyên vật lý và cấp phát cho các máy ảo, tạo môi trường ảo hóa. Các máy ảo thực 

chất giống như các chiếc hộp kín (Box/Container) cô lập một phần hệ điều hành cùng với tài 

nguyên hệ thống. Vì vậy, loại ảo hóa này còn được coi là Ảo hóa với Container. 

Phân loại Hypervisor: Có hai loại Hypervisor: Hypervisor loại 1 (Bare - metal) chạy trực 

tiếp trên hệ thống phần cứng. Hypervisor loại 2 (Hosted) chạy trên một hệ điều hành Host cung cấp 

các dịch vụ ảo hóa. Hypervisor loại 1 chạy trực tiếp trên phần cứng của hệ thống và truy cập trực 

tiếp vào lớp phần cứng vật lý nằm dưới để điều khiển phần cứng và quản lý các máy ảo (hình 3a). 

Chúng thường được gọi là bare - metal (hay native) Hypervisor. Hypervisor hiện đang ngày càng 

phổ biến với các nền tảng ảo hóa, việc xây dựng Hypervisor trong firmware mang lại hiệu quả hơn. 

Rất nhiều các công cụ ảo hóa xây dựng trên Hypervisor loại 1 như Vmware ESX/ESXi, MS 

HyperV, Xen,… Hypervisor loại 2 là một lớp ảo hóa được cài đặt trên một hệ điều hành Host. Hệ 

điều hành Host truy cập trực tiếp tới phần cứng của máy vật lý và có trách nhiệm quản lí các dịch 

vụ cơ bản của máy vật lý. Hypervisor loại 2 tạo ra môi trường máy ảo, hoạt động như một ứng dụng 

có khả năng hỗ trợ nhiều OS, và gọi liên kết tới CPU, bộ nhớ, đĩa, mạng và các tài nguyên khác 

thông qua hệ điều hành Host (hình 3b). Hypervisor phổ biến ở thời kì đầu ảo hóa do việc cài đặt 

đơn giản. Một số công cụ ảo hóa Hypervisor loại 2 như VirtualBox,… 

   
a. Hypervisor loại 1 (Bare - metal)       b.  Hypervisor loại 2 (Hosted) 

Hình 3. Các loại Hypervisor 
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KVM là trường hợp đặc biệt, do nằm trong nhân của Linux nên khi cài đặt KVM cần cài đặt 

hệ điều hành Linux, do đó KVM có thể xếp vào Hypervisor loại 2. Tuy nhiên KVM lại truy cập 

trực tiếp tài nguyên không thông qua hệ điều hành nên lại có thể được xếp vào Hypervisor loại 1. 

Lựa chọn Hypervisor: một trong những cách tốt nhất để xác định Hypervisor nào đáp ứng 

nhu cầu là so sánh số liệu hiệu suất của chúng. Số liệu bao gồm số lượng CPU, kích thước bộ nhớ 

tối đa được hỗ trợ với Host và Guest, sự hỗ trợ cho bộ vi xử lý ảo,… Nhưng chỉ với một mình số 

liệu thì không thể xác định đúng sự lựa chọn. Ngoài khả năng của Hypervisor, cũng phải xác định 

các hệ điều hành Guest mà mỗi Hypervisor hỗ trợ. Nếu đang chạy hệ thống không đồng nhất về 

môi trường hệ điều hành trong mạng, khi đó sẽ phải chọn Hypervisor hỗ trợ cho hệ điều hành đang 

chạy. Nếu chạy một mạng đồng nhất dựa trên Windows hoặc Linux, khi đó việc Hypervisor hỗ trợ 

ít hệ điều hành hơn vẫn có thể phù hợp với nhu cầu. Mọi Hypervisor không được tạo ra giống nhau, 

nhưng tất cả đều cung cấp các tính năng gần như tương tự nhau. Hiểu biết về các tính năng của 

chúng cũng như các hệ điều hành Guest chúng hỗ trợ là một khía cạnh quan trọng trong quá trình 

lựa chọn bất kỳ Hypervisor ảo hóa nào. So sánh các thông tin này với những yêu cầu của tổ chức sẽ 

là điểm cốt lõi tới quyết định thực hiện.  

Một số yếu tố sau đây nên được kiểm tra trước khi chọn một Hypervisor phù hợp.  

Hiệu năng máy ảo: hệ thống ảo nên đáp ứng bằng hoặc thậm chí vượt qua hiệu năng của hệ 

thống vật lý tương đương đang thực hiện ảo, ít nhất là liên quan đến các ứng dụng trong mỗi máy 

chủ,... Trường hợp lý tưởng, người quản trị muốn Hypervisor tối ưu hóa các tài nguyên nhằm đặt 

được hiệu năng tối đa cho mỗi máy ảo. Câu hỏi đặt ra là có thể sẵn sàng trả bao nhiêu cho việc tối 

ưu hóa này. Kích thước hoặc nhiệm vụ dự án thường xác định giá trị của việc tối ưu hóa trên.  

Quản lý bộ nhớ: tìm kiếm sự hỗ trợ cho ảo hóa bộ nhớ của hệ thống. Tính sẵn sàng cao (HA 

- High availability): mỗi nhà cung cấp lớn đều có giải pháp sẵn sàng cao của riêng của họ và những 

giải pháp đạt được nó có thể cực kỳ khác nhau, phương pháp tiếp cận từ rất phức tạp cho đến đơn 

giản. Hiểu biết về công tác phòng chống thảm họa và phương pháp phục hồi thảm họa cho mỗi hệ 

thống là rất quan trọng.  

Di trú trực tiếp (Live migration): di trú trực tiếp là vô cùng quan trọng đối với người dùng; 

cùng với sự hỗ trợ cho sự di trú trực tiếp trên nền tảng khác nhau và khả năng di trú trực tiếp đồng 

thời hai hoặc nhiều máy ảo, cần phải xem xét cẩn thận Hypervisor cung cấp ở khía cạnh này.  

Mạng, lưu trữ và bảo mật: về vấn đề mạng, Hypervisors nên hỗ trợ card giao tiếp mạng 

(NIC) phối hợp và cân bằng tải, mạng cô lập Unicast, hỗ trợ trunking mạng ảo cục bộ (VLAN) tiêu 

chuẩn (802.1Q),… Mỗi Hypervisor cũng nên hỗ trợ hỗ iSCSI và Fibre Channel - hỗ trợ phần mềm 

bảo vệ dữ liệu doanh nghiệp và lưu trữ mạng, với một số tùy chọn cho các công cụ và các thư viện 

API, Fibre Channel over Ethernet (FCoE), và khả năng tương thích của đĩa ảo đa - Hypervisor,…  

Tính năng quản lý: tìm kiếm các tính năng quản lý như Simple Network Management 

Protocol (SNMP), tích hợp với phần mềm quản lý khác, và độ chịu lỗi của quản lý máy chủ - các 

tính năng này là vô giá với một Hypervisor. Các thông tin như thông số kỹ thuật, đặc tính của 

những giải pháp ảo hóa và các loại hypervisor do các hãng công nghệ lớn phát triển cùng sự so sánh 

tương quan giữa chúng được cung cấp một cách khá chi tiết tại [2]. 

2. Ảo hóa mã nguồn mở KVM 

2.1. Tổng quan về ảo hóa KVM 

KVM (viết tắt của Kernel-based Virtual Machine) là một giải pháp ảo hóa toàn phần cho 

Linux. KVM là một module trên kernel Linux, giúp Linux có thể thực hiện ảo hóa, với sự hỗ trợ 

của QEMU (QEMU viết tắt của Quick Emulator, là một hypervisor loại Hosted mã nguồn mở miễn 

phí thực hiện việc ảo hóa phần cứng). 

Sơ lược về KVM: các thông tin về KVM được cung cấp trên website chính thức của KVM 

[3]. Theo tham khảo từ [4], KVM là một giải pháp ảo của Linux trên phần cứng x86 có hỗ trợ ảo 

hóa (Intel VT hoặc AMD-V). Sự hỗ trợ có giới hạn cho ảo hóa song song cũng có mặt trên máy 

tính Linux và Windows dưới dạng một trình điều khiển mạng ảo hóa song song. KVM hiện tại 
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được thiết kế để giao tiếp với nhân kernel thông qua một moldule được nạp vào nhân. Các phiên 

bản hệ điều hành được hỗ trợ bao gồm một loạt các hệ điều hành như Linux, BSD, Solaris, 

Windows, Haiku, ReactOS và hệ điều hành nghiên cứu AROS. Một bản vá của KVM (qemu) có 

thể chạy được trên Mac OS X.  

Lưu ý rằng KVM không tự thực hiện bắt kì sự giả lập nào; thay vào đó, một chương trình 

người dùng sử dụng giao tiếp/dev/kvm để cài đặt không gian địa chỉ, mô phỏng I/O của Guest ảo và 

đưa các hiển thị hình ảnh của chúng lên trên hiển thị của Host. Trong kiến trúc KVM, máy ảo được 

thực thi như các tiến trình thông thường của Linux, lịch trình thực hiện như lịch trình tiêu chuẩn của 

Linux. Trong thực tế mỗi CPU ảo xuất hiện như một xử lý thông thường của Linux. Điều này cho 

phép KVM thừa hưởng tất cả các tính năng của nhân Linux. Sự giả lập thiết bị thực hiện bởi một 

phiên bản qemu đã được sửa đổi để cung cấp BIOS, PCI, bus USB ảo, và một tập các thiết bị tiêu 

chuẩn ảo như điều khiển đĩa IDE và SCSI, card mạng,... 

Tính năng: những tính năng then chốt của KVM [4]. 

Bảo mật: kể từ khi máy ảo được thực thi như một tiến trình của Linux, điều này sẽ thúc đấy 

mô hình bảo mật tiêu chuẩn Linux để cung cấp các sự cách ly và kiểm soát tài nguyên. Nhân Linux 

sử dụng SELinux (Security-Enhanced Linux) để thêm điều khiển truy nhập bắt buộc, bảo mật đa 

cấp độ và để thực thi chính sách. SELinux cung cấp sự cách ly tài nguyên cho các tiến trình đang 

chạy trên nhân của Linux.  

Quản lí bộ nhớ: KVM kế thừa tính năng quản lý bộ nhớ mạnh mẽ từ Linux. Bộ nhớ của 

máy ảo được lưu trữ tương tự như bộ nhớ thực, cho bất kỳ tiến trình Linux khác và có thể được 

‘swap’, được hỗ trợ bởi các trang kích thước cho hiệu suất tốt hơn, chia sẻ, hoặc được hỗ trợ bởi 

file đĩa. Hỗ trợ NUMA (Khôngn-Uniform Memory Access, bộ nhớ thiết kế cho các bộ đa xử lý) 

cho phép các máy ảo truy cập hiệu quả vào bộ nhớ kích thước lớn. KVM hỗ trợ tính năng ảo hóa bộ 

nhớ mới nhất từ các nhà cung cấp CPU với sự hỗ trợ cho Extended Page Table (EPT) của Intel và 

Rapid Virtualization Indexing (RVI) của AMD nhằm giảm việc sử dụng CPU và thông lượng cao 

hơn. Chia sẻ trang bộ nhớ được hỗ trợ thông qua một tính năng của nhân được gọi là Kernel Same-

page Merging (KSM). KSM quét bộ nhớ của mỗi máy ảo và chỗ nào các ảo máy có trang bộ nhớ 

giống hệt nhau, KSM sẽ gộp vào một trang duy nhất và chia sẻ nó giữa các máy ảo, chỉ lưu trữ một 

bản sao. Nếu một máy Guest cố gắng thay đổi trang chia sẻ này, Guest sẽ được cung cấp bản sao 

riêng dành riêng cho nó.  

Lưu trữ: KVM có thể sử dụng bất kỳ loại lưu trữ nào được hỗ trợ bởi Linux để lưu trữ ảnh 

máy ảo, bao gồm đĩa cục bộ với giao tiếp IDE, SCSI và SATA Network Attached Storage (NAS) 

bao gồm NFS và SAMBA/CIFS, hoặc SAN với hỗ trợ iSCSI và Fibre Channel. Đa đường dẫn I/O 

có thể được sử dụng để cải thiện thông lượng và phần dư dự phòng. Một lần nữa nhắc lại, vì KVM 

là một phần của nhân Linux, nó có thể tận dụng cơ sở hạ tầng lưu trữ đáng tin cậy đã được minh 

chứng với sự hỗ trợ từ tất cả nhà cung cấp lưu trữ hàng đầu; ngăn xếp lưu trữ của nó đã được chứng 

minh trong triển khai sản xuất. KVM cũng hỗ trợ ảnh máy ảo trên các hệ thống file chia sẻ như 

Global File System (GFS2) để cho phép ảnh máy ảo để được chia sẻ giữa nhiều Host với nhau hoặc 

chia sẻ bằng cách sử dụng các ổ vật lý. Ảnh đĩa hỗ trợ thin provisioning cho phép cải thiện việc sử 

dụng lưu trữ bởi chỉ phân bổ lưu trữ khi cần thiết bởi máy ảo chứ không phải là phân bổ ứng trước 

toàn bộ lưu trữ. Định dạng đĩa cho KVM là QCOW2 bao gồm hỗ trợ cho chụp nhanh ảnh máy ảo 

(snapshot) cho phép nhiều mức chụp, nén và mã hóa.  

Di trú trực tiếp: KVM hỗ trợ di trú trực tiếp, cung cấp khả năng di chuyển máy ảo đang 

chạy giữa các Host vật lý mà không làm gián đoạn dịch vụ. Di trú trực tiếp là “trong suốt” đối với 

người dùng, máy ảo vẫn còn được “bật”, kết nối mạng vẫn hoạt động, và ứng dụng cho người dùng 

tiếp tục chạy trong khi máy ảo được chuyển tới một máy chủ vật lý mới. Ngoài việc di trú trực tiếp, 

KVM hỗ trợ lưu lại tình trạng hiện thời của máy ảo vào đĩa cứng, cho phép nó được lưu trữ và tiếp 

tục nguyên trạng tại một thời điểm sau đó.  
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Trình điều khiển thiết bị: KVM hỗ trợ ảo hóa lai nơi mà trình điều khiển ảo hóa song song 

được cài đặt trong hệ điều hành Guest để cho phép các máy ảo sử dụng một giao tiếp I/O tối ưu hóa 

chứ không phải là thiết bị mô phỏng, nhằm cung cấp hiệu suất cao I/O cho các khối thiết bị và 

mạng. KVM Hypervisor sử dụng tiêu chuẩn VirtIO được phát triển bởi IBM và Red Hat kết hợp 

với cộng đồng Linux cho trình điều khiển ảo hóa song song; nó là một giao tiếp độc lập Hypervisor 

để xây dựng trình điều khiển thiết bị, cho phép cùng bộ các trình điều khiển thiết bị được sử dụng 

cho nhiều Hypervisor, cho phép khả năng tương tác của Guest tốt hơn. Trình điều khiển VirtIO 

chứa trong các nhân Linux mới (2.6.25 trở về sau), bao gồm trong Red Hat Enterprise Linux 4.8+ 

và 5,3+, và có sẵn cho Red Hat Enterprise Linux 3. Red Hat đã phát triển trình điều khiển VirtIO 

cho các Guest Microsoft Windows nhằm tối ưu hóa mạng và I/O đĩa, được chứng nhận theo chương 

trình chứng nhận Microsoft's Windows Hardware Quality Labs (WHQL) của Microsoft.  

Hiệu năng và khả năng mở rộng: KVM cũng thừa hưởng hiệu suất và khả năng mở rộng của 

Linux, hỗ trợ máy ảo với lên đến 16 CPU ảo và 256GB RAM, hệ thống Host với 256 lõi và hơn 

1TB RAM. Nó có thể cung cấp: Lên đến 95 - 135% hiệu suất tương đối so với bare-metal cho khối 

lượng công việc doanh nghiệp thực tế như SAP, Oracle, LAMP, và Microsoft Exchange. Hơn 1.2 

triệu thông điệp mỗi giây và độ trễ trong khoảng 200 ms khi máy ảo chạy trên một máy chủ tiêu 

chuẩn. Tỷ lệ cao nhất với hơn 600 máy ảo chạy tải công việc doanh nghiệp trên một máy chủ duy 

nhất. Điều đó có nghĩa là KVM cho phép ngay cả các ứng dựng có khối lượng công việc yêu cầu 

cao nhất được ảo hóa.  

Quản lý các máy ảo: Có một số giải pháp quản lý máy ảo có sẵn bao gồm: Qemu/KVM: ta 

có thể chạy trực tiếp từ command line trên một máy KVM. Virsh: Một tập shell tối thiểu để quản lý 

các máy ảo. Virtual Machine Manager: còn được biết như là virt-manager, giao diện đồ họa GUI để 

quản lý các máy ảo. Webvirtmgr: quản lý máy ảo với giao diện Web.  

Một số ưu khuyết điểm 

Mặt ưu điểm: KVM là một Hypervisor mới so với các giải pháp ảo hóa khác, modul kích 

thước nhỏ này tích hợp với nhân Linux cung cấp sự đơn giản trong việc thực hiện ảo hóa, cộng 

thêm sự tiếp tục hỗ trợ từ Linux và các nhà phát triển như RedHat. KVM khá linh hoạt; khi hệ điều 

hành Guest giao tiếp với một Hypervisor được tích hợp vào trong nhân Linux, chúng có thể đánh 

địa chỉ phần cứng trực tiếp trong mọi trường hợp mà không cần phải sửa đổi hệ điều hành ảo. Điều 

này khiến KVM thành một giải pháp nhanh hơn cho máy ảo. Các bản vá lỗi cho KVM tương thích 

với nhân Linux. Ảo hóa với KVM được thực hiện trong chính nhân Linux; hệ quả là điều đó khiến 

việc điều khiển các tiến trình ảo hóa trở nên dễ dàng.  

Mặt hạn chế: Không có công cụ mang tính phức tạp nào cho việc quản lý máy chủ KVM và 

các máy ảo. KVM vẫn cần phải cải thiện hỗ trợ mạng ảo, hỗ trợ lưu trữ ảo, bảo mật nâng cao, sẵn 

sàng cao (high availability), khả năng chịu lỗi, quản lý năng lượng, hỗ trợ HPC/thời gian thực, mở 

rộng khả năng CPU ảo, khả năng tương thích với nhà cung cấp, di động máy ảo, và xây dựng hệ 

thống các dịch vụ đám mây.  

Các công cụ quản lí ảo hóa hỗ trợ KVM: hiện nay có rất nhiều công cụ quản lý ảo hóa, rất 

nhiều trong số đó hỗ trợ đa nền tảng, tức là hỗ trợ nhiều giải pháp ảo hóa khác nhau, trong đó có 

KVM. Số lượng các công cụ hỗ trợ KVM tương đối lớn, tuy nhiên, những công cụ chuyên biệt 

được phát triển dành riêng cho KVM lại hầu như thiếu. Đây là một trong những hạn chế lớn nhất 

của ảo hóa với KVM. Tuy vậy, điều đó không có nghĩa không có công cụ hữu hiệu để làm việc 

cùng giải pháp ảo hóa này. Như đã đề cập trong phần trước, các ứng dụng được xây dựng và làm 

việc dựa trên Libvirt có khả năng ảo hóa mạnh mẽ.Công cụ virsh với giao diện dòng lệnh, các lệnh 

đơn giản nhưng tính linh hoạt cao. Công cụ virt-manager với giao diện đồ họa hay webvirtmgr với 

giao diện web hoàn toàn có thể giúp nhà quản trị xây dựng, triển khai và quản lý hệ thống với nền 

tảng ảo hóa KVM. Ngoài ra, với giải pháp công nghệ điện toán đám mây, việc sử dụng nền tảng ảo 

hóa KVM trong quá trình xây dựng và quản lý hệ thống là một hướng đi hoàn toàn hợp lý. Các giải 
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pháp công cụ quản lý hệ thống với công nghệ đám mây như OpenStack hỗ trợ và lựa chọn KVM 

làm công cụ ảo hóa mặc định. 

2.2. Lựa chọn giải pháp ảo hóa với KVM 

Lựa chọn giải pháp để xây dựng và triển khai một hệ thống: như đã trình bày trong các phần 

trước, có thể thấy được sự đa dạng của các phương pháp và công cụ ảo hóa. Các nhà cung cấp đưa 

ra các giải pháp ảo hóa nhằm đáp ứng các nhu cầu khác nhau của từng nhóm đối tượng sử dụng cụ 

thể. Từ các bản tính phí cho đến các bản thử nghiệm hay miễn phí, từ các giải pháp thương mại 

đóng cho đến giải pháp mã nguồn mở, từ các phiên bản quy mô nhỏ cho tới các doanh nghiệp lớn, 

từ các phiên bản tiêu chuẩn cho đến các phiên bản cao cấp, nhà quản trị hệ thống đang đứng trước 

rất nhiều sự lựa chọn nếu muốn triển khai ảo hóa cho hệ thống của mình. Tham khảo thêm về các 

giải pháp ảo hóa tại [2].  

Tuy nhiên để có thể xây dựng một giải pháp ảo hóa hợp lý nhất cho hệ thống thì không hề 

đơn giản. Có hay không nên áp dụng ảo hóa, sử dụng nền tảng nào, sử dụng công cụ nào để quản lý 

hệ thống sau ảo hóa,… thì còn phụ thuộc rất nhiều yếu tố. Ngoài ra khi đã chọn lựa và triển giai 

một giải pháp ảo hóa, cũng chưa thể khẳng định ngay được giải pháp đó có thực sự hoàn hảo hoặc 

phù hợp với hệ thống hay chưa. Cần phải có rất nhiều thời gian theo dõi, vận hành, đưa ra đánh giá 

để biết được khả năng hoạt động của một nền tảng ảo hóa cụ thể trên hệ thống cụ thể. Thực tế sẽ có 

rất nhiều vấn đề phát sinh không thể nào lường hết, có thể nền tảng ảo hóa vận hành trơn tru trên hệ 

thống này nhưng lại có hiệu năng rất thấp trên hệ thống khác. Vậy nhà quản trị phải làm gì để có 

thể chọn lựa được một giải pháp ban đầu tạm coi là phù hợp, lựa chọn công cụ nào trong hàng tá 

công cụ đã liệt kê.  

Có thể thấy rằng, để đưa ra một giải pháp và thử nghiệm triển khai, ít nhất nên thực hiện 

một số công việc sau đây: phân tích và lên kế hoạch; cài đặt triển khai; vận hành và duy trì hệ 

thống. Đối với bước đầu tiên, cần phải hiểu rõ được chính hệ thống, từ cấu hình cho đến kiến trúc, 

tải trọng công việc của hệ thống. Sau khi đánh giá được điều này, nhà quản trị sẽ xác định nhu cầu 

cũng như mục đích sử dụng giải pháp ảo hóa. Xác định xem để có thể nắm được công cụ ảo hóa 

trong tay, cần phải trang bị các kiến thức chuyên môn nào, yêu cầu hệ thống ra sao. Sau đó, hãy lựa 

chọn công cụ ảo hóa phù hợp. 

Lựa chọn nền tảng ảo hóa: trong hàng loạt các nền tảng ảo hóa khác nhau, KVM là nền 

tảng ảo hóa mã nguồn mở trên Linux, nó được xây dựng như một module tích hợp vào nhân của 

Linux. Đối với những hệ thống thông thường, không yêu cầu các máy chủ có cấu hình quá mạnh, 

nên một giải pháp ảo hóa đòi hỏi cấu hình phần cứng trung bình sẽ rất hợp lý. Ngoài ra, tải công 

việc của hệ thống máy chủ là không cao, chỉ tập trung ở một số thời điểm nhất định. Vấn đề tiếp 

theo, một trong những vấn đề then chốt, ảnh hưởng lớn đến sự quyết định lựa chọn công cụ ảo hóa 

cũng như việc triển khai và duy trì hệ thống ảo hóa về lâu dài, đó chính là vấn đề kinh phí. Đối với 

các tổ chức hay doanh nghiệp có quy mô lớn, đòi hỏi một giải pháp ảo hóa mạnh mẽ và cao cấp, 

cung cấp các tính năng nâng cao hỗ trợ cho việc quản lí hệ thống lớn thì vấn đề kinh tế có thể 

không phải là chủ yếu, họ có thể chi trả để đổi lại được sự hoạt động ổn định, sử dụng và quản lý 

đơn giản. Nhưng đối với các doanh nghiệp nhỏ hay các đơn vị trường học, không có quá nhiều nhu 

cầu về tính năng cao cấp, việc đầu tư cả một khoản tiền không nhỏ vào công cụ ảo hóa quả là lãng 

phí và bất hợp lý. Chi phí để mua bản quyền bản quyền ban đầu đôi khi không lớn, nhưng kinh phí 

bỏ ra để duy trì công nghệ và nhận hỗ trợ từ nhà cung cấp còn lớn hơn rất nhiều. Thật may mắn vì 

nó rất nhiều công cụ ảo hóa miễn phí, thậm chí các nhà cung cấp lớn vẫn đưa ra các phiên bản miễn 

phí cho những sản phẩm cao cấp của họ. Những sản phẩm miễn phí tuy có thể không cung cấp 

nhiều tính năng nâng cao nhưng không vì lẽ đó mà đấy lại là giải pháp kém chất lượng. Các công 

cụ ảo hóa phiên bản miễn phí như ESXi của Vmware, XenServer của Citrix là những ví dụ điển 

hình của công cụ miễn phí được đánh giá rất cao.  

Một hướng đi khác để chúng ta có thể tiếp cận giải pháp ảo hóa miễn phí chính là việc sử 

dụng các công cụ mã nguồn mở. Xen, KVM, những giải pháp ảo hóa mã nguồn mở tốt nhất trên 
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nền Linux, hay công cụ ảo hóa mức OS OpenVZ có hiệu năng ảo hóa rất cao đều là những giải 

pháp sáng giá. Tuy nhiên, những phiên bản miễn phí của các công cụ cao cấp như ESXi thường vẫn 

có liên quan đến vấn đề bản quyền hay có sự giới hạn sử dụng, mở rộng hệ thống. Ngoài ra do 

ESXi là một công cụ hoạt động nặng, ngốn tài nguyên nên đòi hỏi phải được triển khai trên các hệ 

thống có cấu hình khá đáp ứng được nhu cầu hoạt động. Các giải pháp mã nguồn mở có hiệu năng 

tốt, hoạt động trên nền Linux nên chạy khá nhẹ, yêu cầu về phần cứng không cao. Các công cụ ảo 

hóa mã nguồn mở như Xen hay KVM đều hoàn toàn miễn phí, không hề có giới hạn sử dụng nên 

chúng ta hoàn toàn có thể phát triển, mở rộng hệ thống. Hiện nay khi dạo quanh các diễn đàn hay 

các thảo luận chuyên môn về chủ đề ảo hóa, thường xuyên bắt gặp các câu hỏi dạng như: tại sao lại 

sử dụng vmWare, so sánh Xen với KVM,…  

Giống như đã từng đề cập trước đó, việc lựa chọn công cụ chỉ là tương đối, cần phải có thời 

gian và thử nghiệm lâu dài. Hơn nữa do tính chất cạnh tranh nên hiệu năng của các công cụ ảo hóa 

không chênh lệch quá nhiều, chẳng hạn như giữa Xen và KVM. Một số so sánh giữa 2 giải pháp ảo 

hóa Xen và KVM được trình bày trong [5], và một số bài benchmark giữa Xen với KVM tại [6]. 

Chi phí về công cụ ảo hóa chỉ là một phần, ngoài ra chi phí về hệ điều hành cũng là một vấn đề 

đáng để lưu tâm. Sử dụng các bản phân phối hệ điều hành mã nguồn mở là một ý tưởng không tồi. 

Các hệ điều hành mã nguồn mở hiện nay đã bắt kịp với các hệ điều hành cao cấp như Windows, 

cộng với sự phát triển của cộng đồng nguồn mở. Không phải ngẫu nhiên mà các hệ điều hành như 

Debian, Fedora, CentOS, Suse,... [7, 8] được ưa chuộng mà thường xuyên được lựa chọn để cài đặt 

trên các máy chủ. Việc cài đặt và triển khai một hệ thống ảo hóa với KVM trên môi trường hệ điểu 

hành Ubuntu được trình bày chi tiết trong tài liệu của Ubuntu về KVM [9]. 

Như vậy, tại sao lại lựa chọn KVM? thứ nhất như đã đề cập, KVM là mã nguồn mở. KVM 

hoàn toàn miễn phí và có thể sử dụng không có giới hạn. Ngoài ra vì là một sản phẩm mã nguồn mở 

nên KVM có một cộng đồng xây dựng và phát triển lớn mạnh. KVM hoạt động rất tốt trên Linux, 

trong khi các sản phẩm như Vmware,HyperV không hỗ trợ hoặc hoạt động với hiệu suất thấp. 

KVM được tích hợp sẵn trong nhân Linux. Như vậy chỉ cần cài đặt Linux hoặc các phiên bản hệ 

điều hành phân phối của Linux, cộng thêm hệ thống phần cứng hỗ trợ ảo hóa là ta hoàn toàn có thể 

triển khai công nghệ ảo hóa. KVM có hiệu năng không hề thua kém các giải pháp ảo hóa mã nguồn 

mở hay thậm chí là các sản phẩm thương mại, điều này đã được chứng minh qua các tài liệu và báo 

cáo so sánh về hiệu năng giữa KVM với các sản phẩm khác (điển hình như Xen). KVM hỗ trợ ảo 

hóa toàn phần. Ngoài ra hiện nay các phiên bản KVM mở rộng do các nhà phát triển lớn như 

RedHat cung cấp cho phép KVM hỗ trợ cả ảo hóa song song. KVM theo định nghĩa là một 

Hypervisor loại 2, tức là hosted-hypervisor bởi nó nằm trong nhân của Linux, hay có thể hiểu là có 

hệ điều hành host. Tuy nhiên thực chất KVM hoạt động như một Hypervisor loại 1 (bare-metal 

hypervisor), nó có thể hoàn toàn truy xuất vào tài nguyên phần cứng để tiến hành ảo hóa. Hiện nay 

KVM được hỗ trợ bởi rất nhiều các nhà sản xuất, nhà phát triển lớn. Đặc biệt là RedHat phát triển 

KVM thành một công cụ ảo hóa mạnh mẽ cho RHEL (RedHat Enterprise Linux) [10]. Hãng sản 

xuất máy chủ hàng đầu IBM đang phát triển nền tảng ảo hóa KVM trên các máy hiện đại mẽ của 

họ. Có rất nhiều công cụ quản lý ảo hóa hỗ trợ hoặc thậm chí là phát triển dành riêng cho KVM. 

Các nền tảng đám mây sử dụng ảo hóa KVM ngày càng nhiều. Các hệ điều hành phân phối của 

Linux như Ubuntu đưa ra các gói giải pháp xây dựng hệ thống đám mây hoàn toàn là mã nguồn mở, 

sử dụng KVM và một công cụ quản lý đám mây như OpenStack, CloudStack.  

Với một số những điểm khái quát nêu trên, có thể thấy rằng dù cho KVM không hẳn là một 

công cụ ảo hóa ưu việt nhất, nhưng lợi ích về chi phí, mã nguồn mở và công cụ quản lý đem lại 

khiến nhà quản trị hoàn toàn có thể có thêm một cơ hội trải nghiệm sử dụng KVM cho hệ thống của 

của mình.  

3. Kết luận 

Chủ đề của bài báo là công nghệ ảo hóa và giải pháp ảo hóa máy chủ mã nguồn mở KVM. 

Trong khuôn khổ bài báo, tác giả đã trình bày tổng quan về ảo hóa, triển khai ảo hóa trong một hệ 
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thống CNTT, phân loại các phương pháp ảo hóa và tập trung trình bày về ảo hóa máy chủ cũng như 

sử dụng ảo hóa với hypervisor. Bài báo cũng đề cập về các giải pháp ảo hóa, lựa chọn giải pháp ảo 

hóa mã nguồn mở KVM, đưa ra các thông tin và phân tích về đặc điểm, tính năng của KVM, đồng 

thời giải thích lí do lựa chọn giải pháp KVM để triển khai ảo hóa hệ thống máy chủ. Tác giả đã cài 

đặt và triển khai một hệ thống ảo hóa máy chủ cụ thể với KVM trong môi trường hệ điều hành 

Ubuntu và sẽ trình bày quá trình triển khai cụ thể, chi tiết trong những bài viết khác. Tham khảo cài 

đặt và triển khai KVM trên Ubuntu với [9].  
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Xây dựng hệ thống nhận dạng giới tính tự động sử dụng LPQ 
Towards building an automatic gender classification system using LPQ 
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Tóm tắt 

Bài báo đề xuất một hệ thống nhận dạng giới tính từ ảnh mặt người hoàn toàn tự động dựa 

trên việc sử dụng phương pháp trích xuất đặc trưng LPQ (Local Phase Quantization). Từ ảnh 

input, phần ảnh khuôn mặt người sẽ được phát hiện tự động bằng cách sử dụng các đặc trưng HOG 

(Histogram of Oriented Gradients). Tiếp đến, các ảnh mặt sẽ được chuẩn hóa về cùng điều kiện 

ánh sáng bằng kỹ thuật retinal filter. Ở bước trích chọn đặc trưng, phương pháp LPQ sẽ được sử 

dụng nhằm trích chọn các đặc trưng cục bộ quan trọng nhất của khuôn mặt. Cuối cùng, bộ phân 

lớp nhị phân SVM (Support Vector Machine) sẽ được áp dụng để đưa ra giới tính cho bức ảnh mặt 

tương ứng. Hệ thống được thử nghiệm trên cơ sở dữ liệu mặt chuẩn FERET và cho kết quả tốt (tỉ lệ 

nhận dạng trung bình là 98.3%). Kết quả này chứng tỏ hệ thống đề xuất có khả năng nhận dạng 

giới tính tốt với các ảnh mặt được thu nhận ở các điều kiện trong nhà mặc dù có sự ảnh hưởng của 

ánh sáng, biểu hiện khuôn mặt, các thay đổi về thời gian. 

Từ khóa: Tự động, nhận dạng giới tính, LPQ SVM. 

Abstract 

This paper introduces a new automatic gender classification system based on the usage of 

LPQ (Local Phase Quantization) for facial feature extraction. From the input image, face regions 

are detected automatically by applying HOG (Histogram of Oriented Gradients) features. Next, 

detected face images are illumination normalized with retinal filter method. Within the feature 

extraction stage, the LPQ method is exploited to extract the most important features from 

normalized images. Finally, the binary SVM classifier is used to determine the gender of the given 

image. The experiments are carried out upon the FERET database and the obtained results are 

very amazing (average recognition rate is 98.3%). This shows that our system can cope quite 

efficiently with indoor images under the effects of variations of illumination, facial expressions and 

time-lapse. 

Keywords: Automatic, gender classification, LPQ SVM. 

 

1. Giới thiệu 

Việc phân tích và trích xuất các thông tin có thể có từ các ảnh mặt người đã được các nhà 

khoa học nghiên cứu từ đầu những năm 90 của thế kỷ trước. Điều này là do có rất nhiều các thông 

tin có ích có thể khai thác từ một bức ảnh khuôn mặt, ví dụ như danh tính, giới tính, cảm xúc, cử 

chỉ tương tác, dân tộc, tình trạng sức khỏe,… Trong số các thông tin có thể suy ra từ ảnh mặt người, 

giới tính là một thuộc tính quan trọng vì nó có khá nhiều ứng dụng trong thực tế, ví dụ như trong 

tương tác người máy, trong quảng cáo có định hướng, trong thống kê dân số. 

Một hệ thống nhận dạng giới tính (gender recognition) từ ảnh mặt người, còn được gọi là 

một hệ thống phân lớp giới tính (gender classification), về bản chất là một bài toán phân lớp nhị 

phân thường có nhiều bước, mỗi bước có một chức năng khác nhau và kết quả output của bước này 

sẽ là dữ liệu input của bước ngay sau nó. Các bước trong một hệ thống nhận dạng giới tính được 

minh họa trong hình 1. Đầu tiên, từ bức ảnh input, một kỹ thuật phát hiện mặt người sẽ được dùng 

để xác định xem có vùng ảnh mặt người không, và nếu có thì nằm ở vị trí nào. Tiếp đến, do các ảnh 

mặt thường có các góc nhìn khác nhau, nên để có thể nhận được kết quả nhận dạng tốt, một thuật 
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toán căn chỉnh sẽ được sử dụng để đưa các ảnh mặt được phát hiện về cùng một góc nhìn thẳng. 

Sau đó, một thuật toán chuẩn hóa ánh sáng sẽ được áp dụng nhằm mục đích làm cho các bức ảnh ở 

cùng một điều kiện ánh sáng vì các thay đổi về điều kiện ánh sáng cũng ảnh hưởng lớn tới kết quả 

nhận dạng. Ở bước trích chọn đặc trưng, một thuật toán trích chọn đặc trưng cục bộ sẽ được dùng 

để trích xuất ra các đặc điểm có tính chất phân biệt nhất của khuôn mặt. Kết quả của thuật toán trích 

chọn đặc trưng là mỗi ảnh mặt sẽ được biểu diễn bởi một vector đặc trưng có số chiều lớn (từ vài 

trăm tới vài trăm nghìn). Ở bước cuối cùng, một bộ phân lớp sẽ được sử dụng để xác định giới tính 

của ảnh input ban đầu. 

 
Hình 1. Sơ đồ tổng quan của một hệ thống nhận dạng giới tính 

Hiện nay hai phương pháp được dùng rộng rãi nhất cho việc phát hiện khuôn mặt người 

trong ảnh là phương pháp sử dụng đặc trưng Haar [1] và các đặc trưng HOG [2]. So với đặc trưng 

HOG, cách tiếp cận sử dụng đặc trưng Haar có tốc độ nhanh hơn nhưng độ chính xác kém hơn. Cả 

hai cách tiếp cận này hiện nay đều đã được cài đặt trong hai thư viện mã nguồn mở là OpenCV 

(opencv.org) và dlib (dlib.net). Để chuẩn hóa ánh sáng của các ảnh mặt, các kỹ thuật như cân bằng 

histogram hay retinal filter [3] đều có thể áp dụng.  

Bước quan trọng nhất trong một hệ thống nhận dạng giới tính là phương pháp trích chọn các 

đặc điểm từ ảnh mặt vì đó là cách duy nhất để có thể biểu diễn khuôn mặt thành các cấu trúc mà ta 

có thể so sánh với nhau (các vector đặc điểm). Trong [4] các tác giả đã sử dụng phương pháp mẫu 

nhị phân cục bộ LBP (Local Binary Patterns) với các ảnh ở các khung nhìn khác nhau và SVM để 

nhận dạng giới tính. Cũng sử dụng LBP nhưng với bộ phân lớp Adaboost là cách tiếp cận được 

trình bày trong [5]. Tác giả Luis đã kết hợp các đặc điểm LBP ở nhiều tỉ lệ khác nhau với các thông 

tin về hình dạng và cường độ sáng để nhận dạng giới tính trong bài báo [6]. Thử nghiệm trên cơ sở 

dữ liệu FERET và nhận được kết quả khá tốt với phương pháp dựa trên các histogram của các biên 

của ảnh đã được Ardakany và các cộng sự đề xuất trong [7]. Một phương pháp khác kết hợp các 

đặc điểm LBP với các biến đổi cosin DCT cũng nhận được kết quả rất tốt đối với các thử nghiệm 

trên cơ sở dữ liệu FERET [8]. Trong khi đó, cách kết hợp LBP với các đặc trưng SIFT và histogram 

màu cũng đã được đề xuất [9]. Có thể thấy LBP là một phương pháp được dùng khá phổ biến trong 

các phương pháp đã được trích dẫn ở trên. Điều này khẳng định cho sự hiệu quả của nó trong bài 

toán nhận dạng giới tính từ ảnh mặt. Tuy nhiên sử dụng LBP không phải là cách tiếp cận duy nhất, 

trong [10] các tác giả đã kết hợp các đặc trưng SIFT và các đặc trưng dựa trên biến đổi sóng nhỏ 

Gabor và thu được các kết quả tốt. 

Các hệ thống trên hầu hết là các hệ thống bán tự động với việc sử dụng các tọa độ mắt của 

ảnh để căn chỉnh ảnh mặt hoặc căn chỉnh thủ công. Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất một hệ 

thống nhận dạng giới tính hoàn toàn tự động sử dụng phương pháp trích chọn đặc trưng cục bộ 

LPQ. Cụ thể, ở bước phát hiện khuôn mặt, các đặc trưng HOG sẽ được áp dụng. Sau đó kỹ thuật lọc 

ảnh retinal filter được dùng để chuẩn hóa các điều kiện ánh sáng của khuôn mặt. Ở bước phân lớp, 

kỹ thuật phân lớp nhị phân SVM sẽ thực hiện trên các vector LPQ nhận được ở bước trích chọn đặc 

trưng để đưa ra giới tính của bức ảnh mặt cần nhận dạng. Các kết quả thử nghiệm trên cơ sở dữ liệu 
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ảnh mặt FERET, một trong các cơ sở dữ liệu công cộng được sử dụng rộng rãi nhất cho nhận dạng 

mặt, cho thấy hệ thống đề xuất đạt được kết quả tốt đối với các ảnh mặt thư nhận được trong các 

điều kiện có kiểm soát dưới sự ảnh hưởng của các yếu tố như ánh sáng, cảm xúc khuôn mặt và các 

thay đổi về thời gian chụp. Điều này chứng tỏ sự hiệu quả của hệ thống đề xuất. 

Các phần tiếp theo của bài báo được tổ chức như sau: các chi tiết của hệ thống đề xuất sẽ 

được trình bày chi tiết trong phần 2, trong phần 3 là mô tả về các thử nghiệm và phần kết quả nhận 

dạng cùng với các kết luận, dự kiến công việc trong tương lai. 

2. Hệ thống nhận dạng mặt tự động sử dụng LPQ 

Trong phần này, tác giả sẽ đi sâu mô tả chi tiết về các bước của hệ thống nhận dạng giới 

tính tự động từ ảnh mặt người. Trước hết là sơ đồ mô tả về các kỹ thuật được dùng cho hệ thống 

được mô tả sơ bộ trong hình số 2. Cụ thể, hệ thống sẽ gồm 4 bước chính: phát hiện mặt người với 

các đặc trưng HOG, chuẩn hóa ánh sáng bằng kỹ thuật retinal filter, trích chọn đặc trưng với 

phương pháp LPQ và cuối cùng là sử dụng bộ phân lớp nhị phân SVM ở bước phân lớp. Các phần 

tiếp theo của bài báo sẽ đi vào từng bước cụ thể. 

 
Hình 2. Các bước của hệ thống nhận dạng giới tính tự động sử dụng LPQ 

 

2.1. Phát hiện mặt người sử dụng các đặc trưng HOG 

2.1.1. Phương pháp trích chọn đặc trưng HOG 

Ban đầu, phương pháp trích chọn đặc trưng HOG được đề xuất cho bài toán phát hiện người 

đi bộ (pedestrian detection) và đạt được kết quả tốt. Sau đó, phương pháp này được áp dụng cho các 

bài toán phát hiện đối tượng và cũng cho thấy hiệu năng rất tốt. So với phương phát phát hiện đối 

tượng phổ biến là dựa vào các đặc trưng Haar hay LBP, cách tiếp cận sử dụng HOG cho kết quả tốt 

hơn khi đối tượng trong ảnh bị ảnh hưởng bởi các điều kiện về hướng, ánh sáng hay bị che khuất. 

Tuy nhiên điểm trừ của HOG là chậm hơn. 

Về cơ bản, một vector đặc trưng HOG được thành lập từ việc tính các histogram về các hướng của 

đạo hàm của một ảnh tại các vùng cục bộ gọi là “tế bào” (cell). Cơ sở cho phương pháp này là 

thông tin của ảnh có thể được biểu diễn bằng cách sử dụng sự phân bố của các giá trị đạo hàm của 

ảnh hoặc hướng của các đạo hàm cục bộ tại các điểm ảnh. Ảnh được chia thành nhiều tế bào là các 

vùng con để tính các histogram của các hướng đạo hàm. Biểu diễn histogram của các tế bào khi hợp 

lại sẽ tạo thành biểu diễn HOG cho ảnh ban đầu. Chuỗi histogram có thể được chuẩn hóa để tăng 

hiệu quả nhận dạng vì chúng có tính bất biến cao hơn đối với các thay đổi về ánh sáng.  
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Để tính một vector HOG từ một ảnh input chúng ta cần thực hiện qua 4 bước như mô tả sau 

đây. 

Bước 1: tính đạo hàm của ảnh. Bước này được thực hiện bằng cách nhân chập ảnh input với 

hai nhân 1 chiều tương ứng cho việc lấy đạo hàm theo hai hướng Ox và Oy, cụ thể 

giá trị của hai nhân là: 

        Dx = [-1 0 1] và Dy = [1 0 -1]T,                                                           (1) 

Trong đó T là ký hiệu của phép toán lấy ma trận chuyển vị. 

Với một ảnh input I sẽ có 2 đạo hàm được tính là Ix = I * Gx, Iy = I * Gy. 

Tiếp đến hai thành phần cường độ (magnitude) và hướng (orientation) sẽ được tính 

theo các công thức: 

      |G| = sqrt(Ix
2 + Iy

2),  = arctan(Iy, Ix)                                             (2) 

Bước 2: gán hướng. Sau khi tính xong hướng của các đạo hàm tại các điểm ảnh, ta sẽ nhóm 

các giá trị hướng khác nhau trong mỗi vùng của khoảng [0o, 360o] thành một nhãn 

duy nhất đại diện cho nhóm đó. Cụ thể sẽ có 9 nhãn từ 0 tới 8 tương ứng với các 

vùng giá trị của các hướng từ [0o, 360o/9), [360o/9, 2*360o/9),… Sau đó histogram 

của các cell sẽ được tính dựa trên số lần xuất hiện của các nhãn được gán. 

Bước 3: Tính histogram của các khối. Các cell nhỏ sẽ được ghép với nhau tạo thành các 

khối (block) không tách rời nhau (các cell sẽ xuất hiện nhiều hơn 1 lần trong các 

khối). Vector HOG được tạo thành từ histogram đã được chuẩn hóa của các khối. 

Bước 4: chuẩn hóa khối. Ở bước này các vector HOG sẽ được chuẩn hóa bằng cách sử dụng 

các hàm chuẩn hóa thông dụng như L1-norm, L2-norm để có thể đáp ứng tốt hơn 

trong các điều kiện ánh sáng thay đổi. 

2.1.2. Phát hiện mặt người sử dụng đặc trưng HOG 

Để phát hiện mặt người trong ảnh sử dụng đặc trưng HOG ta cần tiến hành các bước như 

sau: 

Bước 1: chuẩn bị P mẫu là các ảnh mặt người đúng và tính vector HOG cho các mẫu này. 

Bước 2: chuẩn bị N mẫu (N lớn hơn nhiều so với P) không phải là các ảnh mặt người và 

tính vector HOG cho các mẫu này. 

Bước 3: sử dụng bộ phân lớp SVM tuyến tính để học với P+N vector HOG đã tính để sinh 

ra một mô hình đoán nhận. 

Bước 4: với mỗi bức ảnh trong bộ N bức ảnh không phải là mặt người, di chuyển một cửa 

sổ trượt qua tất cả các vị trí không gian của ảnh và tính vector HOG của vùng ảnh 

bao bởi cửa sổ tương ứng rồi đưa vào bộ phân lớp. Nếu bộ phân lớp cho kết quả 

sai, đó là ảnh mặt người, thì ghi lại vector HOG tương ứng cùng với xác suất phân 

lớp. 

Bước 5: sắp xếp các vector HOG nhận dạng sai theo xác suất phân lớp và đưa vào bộ phân 

lớp SVM để học lại. 

Bước 6: sử dụng mô hình kết quả của bước 5 để phát hiện ảnh mặt người. 

Trong bài báo này, chúng tôi sử dụng thư viện mã nguồn mở dlib (dlib.net) với thuật toán 

phát hiện mặt người sử dụng đặc trưng HOG đã được cài đặt sẵn. 

2.2. Kỹ thuật chuẩn hóa ánh sáng retinal filter 

Bộ lọc retinal filter là kỹ thuật dùng để chuẩn hóa ánh sáng dựa trên việc mô phỏng các 

bước xử lý hình ảnh trong hệ thống nhận thức hình ảnh của con người với 3 bước chính như mô tả 

trong hình 3. 
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Hình 3. Các bước của kỹ thuật lọc ảnh retinal filter 

Cụ thể, ở bước đầu tiên độ tương phản của ảnh sẽ được cải thiện với một hàm Naka-

Rushton [11]. Tiếp đến, hai bộ lọc thông thấp Gaussian sẽ loại bỏ các nhiễu khỏi ảnh. Nhằm tăng 

cường độ sắc nét của ảnh, một bộ lọc DoG (Difference of Gaussian) sẽ được áp dụng. Cuối cùng, 

một thao tác cắt bỏ các giá trị quá lớn hoặc quá bé (nhiễu gây ra do bộ lọc DoG) sẽ cho ra ảnh kết 

quả. Các công thức cụ thể cho các bước có thể tham khảo trong [3]. 

2.3. Phương pháp trích chọn đặc trưng LPQ 

Phương pháp trích chọn đặc trưng LPQ sử dụng các thông tin về pha (phase information) 

trong biểu diễn ảnh nhận được từ một biến đổi Fourier ngắn hạn (Short Term Fourier Transform) để 

phân tích các lân cận kích thước MxM xung quanh mỗi điểm ảnh x ký hiệu là Nx của ảnh f(x) và 

được xác định như sau: 

 𝐹(𝑢, 𝑥) = ∑ 𝑓(𝑥 − 𝑦)𝑒−𝑗2𝜋𝑢𝑇𝑦 = 𝑤𝑢
𝑓
𝑓𝑥𝑦∈𝒩𝑥

                                              (3) 

Với wu là vector cơ sở trong biến đổi DFT 2 chiều tại tần số u, còn fx là một vector chứa 

MxM mẫu của 𝒩𝑥. 

Phương pháp LPQ chỉ dùng 4 hệ số phức tương ứng với 4 giá trị tần số là u1 = [a, 0]T, u2 = 

[0, a]T, u3 = [a, a]T, u4 = [a, -a]T, trong đó a là một giá trị vô hướng đáp ứng điều kiện bất biến về độ 

mờ ảnh. 

Giả sử: F𝑥
𝑐 = [F(𝑢1, 𝑥), F(𝑢2, 𝑥), F(𝑢3, 𝑥), F(𝑢4, 𝑥)] , và F𝑥 = [Re{F𝑥

𝑐}, Im{F𝑥
𝑐}], trong đó 

Re{.} và Im{.} là các hàm tương ứng với phần thực và ảo trong biểu diễn của một số phức. Ma trận 

biến đổi có kích thước 8xM2
 sẽ là: 

 W = [Re{𝑤𝑢1, 𝑤𝑢2, 𝑤𝑢3, 𝑤𝑢4}, Im{𝑤𝑢1, 𝑤𝑢2, 𝑤𝑢3, 𝑤𝑢4}]
𝑇 .                                 (4) 

Để tăng cường độ phân biệt của các đặc trưng LPQ trong các bài toán nhận dạng và phân 

tích hình ảnh, một hàm tách sự tương quan của các hệ số Fx sẽ được áp dụng như sau:   

     G𝑥 = V𝑇F𝑥,                                                                              (5) 

với V là một ma trận trực giao nhận được bằng cách áp dụng một biến đổi SVD từ ma trận D: 

 D = UΣV𝑇.                                                                            (6) 

D là ma trận hiệp phương sai trên các hệ số Fx và được tính như theo công thức: 

 D = WCW𝑇,                                                                         (7) 

Với ma trận hiệp phương sai C của các mẫu thuộc 𝒩𝑥, nhận được tính từ công thức sau: 

 C = (

1 𝜎1,2 … 𝜎1,𝑀2

𝜎2,1 1 … 𝜎2,𝑀2

… … … …
𝜎𝑀2,1 𝜎𝑀2,2 … 1

).                                               (8) 

Các phần tử trong ma trận C được tính theo công thức 𝜎𝑖,𝑗 = 𝜌‖𝒙𝑖 − 𝒙𝑗‖ (‖. ‖ là hàm chuẩn 

hóa L2 và 𝜌 là tương quan về giá trị giữa các điểm ảnh lân cận với giả thiết hàm ảnh f(x) là kết quả 



THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY 2016 

 

 

HỘI NGHỊ QUỐC TẾ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI 2016                                                 465 

của chuỗi Markov bậc 1 và mỗi mẫu có phương sai bằng 1), và chính là hiệp phương sai của hai vị 

trí xi và xj trong 𝒩𝑥. 

Gọi kết quả của nhận được từ công thức (8) trên là Gx, một ảnh LPQ sẽ được tính từ việc 

lượng tử hóa 8 thành phần của nó như sau: 

 LPQ𝑖𝑚𝑎𝑔𝑒 = ∑ 𝑞𝑘2
𝑘−18

𝑘=1 ,                                                             (9) 

với qk là toán tử lượng tử hóa nhị phân áp dụng với thành phần thứ k của Gx: 

 𝑞𝑘 = {
1  𝑛ế𝑢  𝑔𝑘 ≥  0   

0  𝑛ế𝑢 𝑛𝑔ượ𝑐 𝑙ạ𝑖
.                                                      (10) 

Ảnh LPQ thu được sẽ được chia thành các vùng ảnh con không giao nhau để tính histogram 

cục bộ tương ứng của chúng. Các dãy histogram cuối cùng sẽ được ghép lại với nhau và tạo thành 

vector LPQ của ảnh ban đầu. Quá trình này diễn ra như minh họa trong hình 4. 

 
Hình 4. Các bước của tính vector LPQ của một ảnh mặt người 

2.4. Bộ phân lớp SVM 

Bộ phân lớp SVM được sử dụng để học từ dữ liệu trong tập tham chiếu (reference set) nhằm 

sinh ra một siêu phẳng (hyperplane) hay mô hình được sử dụng ở bước nhận dạng. Cụ thể, ở bước 

học từ tập dữ liệu học gồm các vector LPQ nhận được (từ phần 2.3 ở trên) được gán nhãn tương 

ứng là Nam (1) hay Nữ (-1), bộ phân lớp SVM sẽ sinh một mô hình chia 2 tập mẫu con tương ứng 

với 2 nhãn thành 2 nửa của không gian đa chiều (số chiều tương ứng với số thành phần của một 

vector LPQ). Sau đó, ở bước nhận dạng, mô hình này sẽ được dùng để nhận dạng xem một bức ảnh 

sẽ tương ứng với một người có giới tính Nam hay Nữ. Trong bài báo này chúng tôi sử dụng SVM 

vì nó chính là phương pháp phổ biến được áp dụng cho các bài toán phân lớp nhị phân như nhận 

dạng giới tính. 

Các bước từ chuẩn hóa ánh sáng tới trích chọn đặc trưng và phân lớp (hình 2) được cài đặt 

trên thư viện OpenCV (opencv.org) sử dụng ngôn ngữ C++ và công cụ Visual Studio 2015. 

3. Đánh giá kết quả 

Để đánh giá kết quả nhận dạng của hệ thống đề xuất, tác giả sử dụng cơ sở dữ liệu ảnh mặt 

người FERET [12], một trong số các cơ sở dữ liệu công cộng được sử dụng rộng rãi nhất cho các 

bài toán liên quan tới nhận dạng mặt người. FERET có 5 tập ảnh mặt ký hiệu là Fa, Fb, Fc, Dup1 và 

Dup2 (xem minh họa hình 5). Tập Fa (có 1196 ảnh) là tập tham chiếu được dùng cho bước học. 

Tập Fb (có 1195), Fc (194), Dup1 (722) và Dup2 (234) là các tập để test (nhận dạng). Các ảnh 

trong tập Fb có thay đổi về biểu hiện cảm xúc của khuôn mặt còn các ảnh trong tập Fc chịu ảnh 

hưởng của các điều kiện sáng khác nhau. Các ảnh thuộc tập Dup1 và Dup2 được chụp sau các ảnh 

trong tập Fa từ 1 tới 2 năm. 
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Hình 5. Một số ảnh mẫu trong cơ sở dữ liệu FERET 

Kết quả nhận dạng của hệ thống đề xuất được cho trong bảng 1. 
 

Bảng 1. Kết quả nhận dạng trên cơ sở dữ liệu FERET 

Tập Test Tỉ lệ nhận dạng đúng Ghi chú 

Fb 98.1% (1172/1195)  

Fc 97.4% (189/194)  

Dup1 98.8% (713/722)  

Dup2 99.1% (232/234)  

Tỉ lệ trung bình 98.3%  

 

Có thể kết luận từ kết quả của bảng 1 là hệ thống đề xuất cho tỉ lệ nhận dạng đúng khá tốt 

khi mà hầu hết các tập test đều được nhận dạng chính xác với tỉ lệ hơn 98% trừ tập Fc. Từ các số 

liệu này cũng có thể nhận thấy rằng mức độ ảnh hưởng của yếu tố thời gian (2 tập Dup1 và Dup2) 

trong bài toán nhận dạng giới tính chưa chắc đã nghiêm trọng bằng yếu tố cảm xúc khuôn mặt (tập 

Fc). Nguyên nhân là do khi cảm xúc khuôn mặt thay đổi, hình dáng của các yếu tố ảnh hưởng tới 

việc nhận dạng đúng giới tính, ví dụ như mắt, mồm và vùng lông mày, bị ảnh hưởng khá nhiều. Với 

tỉ lệ nhận dạng trung bình trên 98%, có thể đi đến kết luận là hệ thống nhận dạng giới tính tự động 

dựa trên LPQ có khả năng xử lý tốt đối với các ảnh mặt thu nhận được ở điều kiện trong nhà, mặc 

dù có sự ảnh hưởng của các yếu tố như ánh sáng, cảm xúc khuôn mặt và thời gian. 

Trong tương lai, tác giả mong muốn thử nghiệm với các bộ dữ liệu thu nhận được từ môi 

trường không có kiểm soát để đánh giá chính xác hơn hiệu năng của hệ thống đề xuất. Một hướng 

nữa cũng rất thú vị là áp dụng các thuật toán học trên các vector đặc trưng trước khi đưa vào bộ 

phân lớp SVM. 
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Một số giải pháp kết nối đất liền với các vùng biển và hải đảo  

khu vực Miền Bắc Việt Nam 
Some solutions for connecting inland to the sea and island regions  

in the Northern part of Vietnam 
 

      Vũ Trụ Phi 

   Trường Đại học Hàng hải Việt Nam,  

phiktvt@gmail.com 
 

Tóm tắt  

Các vùng biển và hải đảo của Miền Bắc nói riêng, của cả nước nói chung có diện tích 

rộng lớn, rất giàu tài nguyên và tiềm năng cho việc phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, hiện 

nay nguồn tài nguyên và tiềm năng của các vùng biển và hải đảo đó vẫn chưa được khai thác 

nhiều. Nguyên nhân chủ yếu của sự hạn chế đó là hệ thống kết cấu hạ tầng cho các vùng này 

chưa đáp ứng được yêu cầu, trong đó kết cấu hạ tầng giao thông vận tải cũng như việc tổ 

chức các hoạt động giao thông vận tải kết nối giữa các vùng biển và hải đảo và kết nối chúng 

với đất liền chưa được đầu tư thích đáng. Nội dung của bài báo này nhằm đề xuất những giải 

pháp thúc đẩy sự hình thành một hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông vận tải và chuỗi các 

hoạt động kinh tế - xã hội kết nối giữa các vùng biển, hải đảo ở khu vực Miền Bắc với nhau 

và kết nối các vùng đó với đất liền. 

Từ khóa: Vùng biển, hải đảo, kết nối, hạ tầng giao thông vận tải. 

Abstract 

The sea and island regions in the Northern part of our country are very rich in 

natural resources and have potentials for economic development, but the resources still have 

not been exploited as much as their possibility. One of the main reasons of those weaknesses 

is the lack of a suitable system of transportation connecting among the regions and from them 

to shore. This paper refers to the solutions for developing the system of transportation 

infrastructure and the system of activity connecting among the sea and island regions in the 

Northern part of Vietnam and connecting that regions to the shore. 

Keywords: Sea and island regions, connecting, system of transportation infrastructure. 

1. Đặt vấn đề 

Dọc theo bờ biển dài trên 3000 km của đất nước ta, ở địa phương nào cũng có những 

vùng biển và hải đảo rất giàu tiềm năng để phát triển kinh tế đồng thời cũng là những vùng 

địa lý chính trị quan trọng cho việc bảo đảm an ninh quốc phòng của quốc gia cũng như quốc 

tế. Tuy nhiên, nhiều tiềm năng phong phú đó của các vùng biển và hải đảo chưa được khai 

thác, đời sống của bộ phận lớn dân cư của cả nước sống bằng nghề khai thác biển đang gặp 

rất nhiều khó khăn thậm chí Chính phủ phải chi ngân sách để hỗ trợ cho nhiều trường hợp. 

Thật không hợp lý khi nguồn tài nguyên giàu có của biển bị để lãng phí mà người dân thì chịu 

cảnh khổ, đất nước phải chịu cảnh nghèo. Làm thế nào để cho những kho báu vô tận của biển 

cả đang hiển hiện đó phục vụ cho đời sống nhân dân, phục vụ cho sự nghiệp phát triển đất 

nước, đó là nỗi trăn trở của mỗi chúng ta.  

2. Thực trạng kết cấu hạ tầng, hệ thống giao thông và các hoạt động kinh tế tại các khu 

vực biển, đảo thuộc Bắc Bộ  

Các vùng biển và hải đảo của Việt Nam rất rộng lớn, phong phú, đa dạng theo các 

vùng miền của tổ quốc. Trong giới hạn nhất định về phạm vi, bài báo này chỉ đề cập đến việc 

phân tích khái quát điều kiện tự nhiên, tiềm năng kinh tế, quốc phòng của những vùng biển và 

hải đảo thuộc Miền Bắc nước ta và nghiên cứu những giải pháp để kết nối các vùng đó với 

đất liền bằng hệ thống giao thông vận tải. 
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Hình 2. Phương tiện giao thông  

và đánh bắt hải sản 

Khu vực biển đề cập trong bài báo được giới hạn trong phạm vi Vịnh Bắc Bộ thuộc về 

5 tỉnh, thành phố, gồm Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình và Ninh Bình. Chiều 

dài cơ bản bờ biển khoảng 460 km [1]. Vùng biển Đông Bắc Bộ là nơi tập trung nhiều đảo 

với mật độ dày, đảo địa đầu của tổ quốc, đảo Vĩnh Thực (Móng Cái) gồm 2 xã Vĩnh Thực, 

Vĩnh Trung, diện tích tự nhiên gần 5.000 ha, dân số trên 4 ngàn người. Đảo Vĩnh Thực cách 

Huyện Đảo Cô Tô khoảng 24 ki lô mét, cách đảo Ba mùn 46 km và cách Đảo Vân 

Đồn 57 km. Vị trí địa lý của các đảo trên tạo thành các đỉnh của tam giác rất thuận lợi cho 

việc tổ chức các hoạt động khai thác tài nguyên biển (hình 1). Khu vực quần đảo Cô Tô có 

khoảng 50 đảo lớn nhỏ, tiềm năng du lịch, tiềm năng kinh tế rất lớn nhưng khai thác còn rất 

hạn chế.  

Giao thông từ đất liền ra Huyện đảo 

Cô Tô cũng chưa phát triển, phương tiện từ 

đất liền ra đảo hầu hết là phương tiện nhỏ, 

lạc hậu, tốc độ thấp, rủi ro cao khi hoạt 

động trên biển. Khách từ đất liền ra Cô Tô 

từ bến Cảng Cái Rồng, Vân Đồn đi bằng 

tàu vỏ gỗ phải mất từ 3 đến 4 tiếng, không 

thể đi về trong ngày. Tàu khách cao tốc từ 

Cái Rồng, Vân Đồn ra Cô Tô mất khoảng 2 

tiếng có thể đi về trong ngày, tuy nhiên 

cũng là những phương tiện nhỏ gặp nhiều 

khó khăn khi thời tiết xấu (hình 2). Ngư dân 

của đảo Cô Tô cũng như của các đảo trong 

khu vực chủ yếu làm nghề đánh bắt hải sản 

bằng các phương tiện rất nhỏ và thô sơ. 

Trên các đảo thuộc vùng quần đảo Cô Tô 

cũng chưa có cơ sở chế biến thủy, hải sản 

cũng như các khu neo đậu tránh trú bão, 

các cơ sở cung cấp vật tư kỹ thuật và dịch 

vụ cho các hoạt động trên biển, đảo.  

Tiếp giáp với khu vực đảo Vĩnh 

Thực - Vân Đồn - Cô Tô về phía nam là 

khu vực đảo Cát Hải - Cát Bà - Đảo Bạch 

Long Vĩ. Khu vực đảo Đình Vũ - Cát Hải - 

Cát Bà đã được nối với đất liền bằng hệ 

Hình 1. Cụm đảo Đông Bắc Bộ 

Hình 3. Vị trí đảo Bạch Long Vĩ 

Hình 4. Hoạt động hàng ngày  

tại đảo Bạch Long Vĩ 

http://wikimapia.org/20151474/vi/Huy%E1%BB%87n-%C4%90%E1%BA%A3o-C%C3%B4-T%C3%B4
http://wikimapia.org/356059/vi/%C4%90%E1%BA%A3o-V%C3%A2n-%C4%90%E1%BB%93n
http://wikimapia.org/356059/vi/%C4%90%E1%BA%A3o-V%C3%A2n-%C4%90%E1%BB%93n
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thống cầu, đường, phà,… thuận tiện. Khu vực này nằm trong vùng quy hoạch phát triển cảng 

cửa ngõ, khu du lịch và khu đô thị mới cho nên đã và đang được chú trọng đầu tư phát triển 

các kết cấu hạ tầng cũng như phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ cho du lịch và khai thác 

cảng biển. Tuy nhiên, ngoài khơi phía nam đảo Cát Hải là đảo Bạch Long Vĩ, đây là hòn 

đảo xa bờ nhất của Việt Nam trong Vịnh Bắc Bộ, đảo này cách đảo Hòn Dấu - Hải Phòng 110 

km, Cách đảo Hạ Mai thuộc Huyện đảo Vân Đồn, Quảng Ninh khoảng 70 km [2], tại đây các 

kết cấu hạ tầng cũng như các hoạt động cung cấp dịch vụ cho hoạt động khai thác, chế biến 

tài nguyên biển còn rất hạn chế. Mặc dù đảo có một vị trí quan trọng trong việc mở rộng các 

vùng biển và phân định biển Vịnh Bắc Bộ, đảo còn nằm trên một trong 8 ngư trường lớn của 

Vịnh, có một vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế, an ninh - quốc phòng biển 

của nước ta ở Vịnh Bắc Bộ [2], nhưng hệ thống giao thông kết nối đảo với đất liền vẫn trong 

tình trạng rất khó khăn. Hiện nay chỉ có tuyến tàu cao tốc phục vụ các đoàn tham quan, du 

lịch,… xuất phát từ Bến Bính, Hải Phòng đi ra đảo nhưng cũng phải mất khoảng 7 tiếng mới 

đến được đảo. Cư dân trên đảo có khoảng 1000 người sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt hải 

sản với các phương tiện thô sơ (hình 4). Cảng cũng đã được xây dựng một số cầu cảng và 

vũng neo đậu tránh trú bão cho các loại phương tiện nhỏ. Nhìn chung các kết cấu hạ tầng 

chưa đủ để có thể phục vụ cho các hoạt động khai thác, chế biến tài nguyên biển với quy mô 

lớn, hiện đại, hệ thống giao thông chưa thuận tiện cho việc cung ứng cũng như tiêu thụ sản 

phẩm từ các hoạt động kinh tế biển trên khu vực biển, đảo này. 

Tiến xuống phía Nam, khu vực biển 

thuộc các tỉnh Thái bình, Nam Định, Ninh Bình 

các đảo thưa hơn, việc nuôi trồng hải sản, khai 

thác tài nguyên biển chủ yếu được thực hiện ở 

vùng nước nông ven bờ. Ở khu vực bờ biển 

thuộc Thái bình, đảo Cồn Vành nằm cách đất 

liền 7 km, tại cửa Ba Lạt của Sông Hồng đổ ra 

biển Đông. Đảo tiếp giáp với Vườn Quốc gia 

Xuân Thủy, Nam Định, cách Trung tâm thị trấn 

Tiền Hải 25 km về phía Nam và cách trung tâm 

Thành phố Thái Bình khoảng 45 km về phía 

Đông, cách Hà Nội 150 km. Đảo cũng có diện 

tích tương đối lớn, khoảng 1.696 ha, có bãi 

biển trải dài khoảng 6 km. Cũng như các vùng 

biển và hải đảo nói trên, kết cấu hạ tầng và hệ thống giao thông kết nối với đất liền rất hạn 

chế, các hoạt động kinh tế còn rất thô sơ, lạc hậu (hình 6). 

Tóm lại, tài nguyên biển thuộc khu vực Bắc bộ hiện chưa được khai thác tốt do việc 

đầu tư của các địa phương cũng như của nhà nước để tạo ra các kết cấu hạ tầng như hệ thống 

giao thông, hệ thống cảng, vũng neo đậu,… ở các khu vực đảo còn rất hạn chế, nhỏ lẻ vì vậy 

các hoạt động khai thác, chế biến tài nguyên 

của các vùng biển đảo đó hiện nay rất ít, rất 

nhỏ lẻ và thô sơ. Hoạt động kinh tế chủ yếu 

hiện nay trên các vùng biển và hải đảo nói trên 

là hoạt động nuôi trồng, đánh bắt hải sản của 

các hộ ngư dân với các phương tiện thô sơ, lạc 

hậu chịu nhiều rủi ro của thời tiết khắc nghiệt 

của biển cả, lãng phí tài nguyên, hải sản không 

đến được thị trường tiêu thụ kịp thời, giá trị 

giảm sút, chi phí sản xuất không được bù 

đắp,… Cần phải phát triển các hoạt động kinh 

tế tại các vùng biển và hải đảo của đất nước để 

Hình 5. Đảo Cồn Vành 

 và Vườn Quốc gia Xuân Thủy 

Hình 6. Một trong số cách khai thác hải 

sản phổ biến ở nước ta 
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nâng cao sản lượng và giá trị của các sản phẩm từ biển. Để đạt mục tiêu đó thì những giải 

pháp nào cần được thực hiện, đó chính là mục tiêu đề ra trong bài báo này.  

3. Một số giải pháp kết nối đất liền với các vùng biển và hải đảo khu vực Miền Bắc Việt 

Nam  

 Để tạo ra một hệ thống các hoạt động kinh tế có năng suất, chất lượng sản phẩm và 

hiệu quả kinh tế cao, tránh tàn phá môi trường sinh thái, hủy hoại tài nguyên,… thì phải có sự 

phối hợp đồng bộ từ phía các cơ quan nhà nước trung ương, địa phương và sự tham gia đầu tư 

của các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước. Sau đây là một số ý kiến đề xuất của tác giả. 

3.1. Về cơ sở pháp lý cho việc đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng 

Các cơ sở pháp lý cho các hoạt động quy hoạch, đầu tư phát triển các hoạt động khai 

thác tài nguyên trên biển, đảo Việt Nam đã được ban hành cho mọi lĩnh vực liên quan, tập 

trung nhất và bao trùm hết các lĩnh vực là Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 09/02/2007 của 

Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Khóa X về Chiến lược Biển Việt Nam 

đến năm 2020. Tuy nhiên, các hoạt động thực hiện Chiến lược đó diễn ra chậm. Để thực hiện 

tốt Chiến lược đã đề ra, trước hết cần tăng cường cho hệ thổng quản lý toàn diện về biển, đảo. 

Tổng cục Biển đảo thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường với chức năng nhiệm vụ được quy 

định trong Quyết định 116/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là đầu mối tổ chức việc 

phối hợp nghiên cứu, quy hoạch và xúc tiến đầu tư, tổ chức và quản lý mọi hoạt động liên 

quan đến khai thác biển, đảo [3]. Tổng cục biển đảo cần tích cực tổ chức phối hợp giữa các 

đơn vị nghiên cứu, các Bộ, Ban, Ngành và các địa phương có biển để triển khai các chủ 

trương, chính sách phát triển toàn diện các khu vực biển đảo như: Quyết định 80/2008/QĐ-

TTg: “Hợp tác quốc tế về biển đến năm 2020”; Quyết định 742/QĐ-TTg: “Quyết định về Quy 

hoạch hệ thống bảo tồn biển Việt Nam”; Quyết định 1353/QĐ-TTg: “Quy hoạch phát triển 

các khu kinh tế ven biển Việt Nam”; Quyết định 126/2009/QĐ-TTg về cơ chế hỗ trợ vốn ngân 

sách đối với đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng khu kinh tế ven biển; Quyết định 

1041/QĐ-TTg về phê duyệt đề án đảm bảo lưới thông tin biển, đảo; Quyết định 34/2009/QĐ-

TTg phê duyệt quy hoạch phát triển vành đai kinh tế ven biển Vịnh Bắc Bộ; Quyết định số 

126/2005/QĐ-TTg về một số chính sách khuyến khích phát triển nuôi trồng thuỷ hải sản trên 

biển và hải đảo; Công văn 5623/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc cấp phép cho 

tàu biển nước ngoài vận chuyển trên các tuyến nội địa của Việt Nam; Thông tư 19/2011/TT-

BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch sử dụng 

tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo; Công văn 2613/VPCP-KTTH của Văn phòng 

Chính phủ về việc quy hoạch, thành lập các Khu kinh tế ven biển; Thông tư liên tịch 

11/2011/TTLT-BNN-BQP-BTC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Quốc 

phòng, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 

của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác, nuôi trồng hải 

sản và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa,…  

3.2. Đề xuất hệ thống kết nối 

 Hệ thống kết nối gồm các đầu mối và các tuyến đường kết nối. Hệ thống kết nối ở đây 

phải phù hợp với các Quy hoạch tổng thể đã được Chính phủ phê duyệt đồng thời tạo điều 

kiện phát triển các vùng biển, hải đảo ít hoặc chưa được đầu tư, khai thác. Hệ thống cũng phải 

bảo đảm kết nối giữa các vùng biển đảo với nhau và với đất liền một cách thuận tiện. Theo 

cách đó, hệ thống kết nối chia ra thành các tam giác kinh tế như sau: 

Tam giác: Vĩnh Thực - Vân Đồn - Cô Tô (vị trí như hình 1). Hai cực của tam giác là 

Đảo Vĩnh Thực và Đảo Vân Đồn là khu vực đã được quy hoạch và đầu tư cơ bản, đã có cảng, 

vũng neo đậu và hệ thống giao thông đường bộ nối liền với các đô thị lớn, đã xây dựng các 

khu du lịch quy mô lớn và hiện đại. Huyện đảo Vân Đồn còn là trọng điểm đầu tư phát triển 

trong quy hoạch phát triển các vùng kinh tế ven biển, Vân Đồn trở thành cửa mở hướng ra 

biển, phát triển theo hướng hội nhập kinh tế với khu vực Đông Bắc Á, trong hợp tác của hai 



THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY 2016 

 

 

HỘI NGHỊ QUỐC TẾ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI 2016                                       472 

 

hành lang, một vành đai kinh tế ven biển Vịnh Bắc Bộ [4]. Đỉnh thứ 3 là Huyện đảo Cô Tô, 

đảo cách xa đất liền, chưa được đầu tư đáng kể nhưng chính vị trí này là nơi hỗ trợ đắc lực và 

có hiệu quả cho các hoạt động khai thác tài nguyên xa bờ. Cần phải xây dựng ở Cô Tô một tổ 

hợp gồm khu neo đậu an toàn cho tàu cá và phương tiện vận tải; Cảng có thể tiếp nhận tàu cỡ 

lớn; Trung tâm cung cấp dịch vụ, cung ứng, thu mua, bảo quản hải sản, hệ thống thông tin 

liên lạc,… Khi Cô Tô có các kết cấu hạ tầng và hệ thống các dịch vụ được cung cấp thì việc 

khai thác các nguồn lợi hải sản xa bờ sẽ tránh được những rủi ro của thời tiết xấu, sản phẩm 

được bảo quản, chế biến kịp thời và rút ngắn thời gian trung chuyển từ khâu sản xuất đến 

khâu tiêu thụ làm tăng giá trị của sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. 

Tam giác: Huyện đảo Cát Hải - Huyện đảo Bạch Long Vĩ - Huyện Thái Thụy, Thái 

Bình (vị trí các đỉnh tam giác được mô tả ở hình 4). Tại tam giác này, khu vực Huyện đảo Cát 

Hải đang được đầu tư thực hiện các siêu dự án tạo ra cảng container quốc tế hiện đại, cửa ngõ 

kinh tế của Miền Bắc, khu vực này sẽ trở thành trung tâm kinh tế, du lịch, dịch vụ lớn của cả 

nước. Đỉnh tam giác phía tỉnh Thái Bình, cảng Diêm Điền hoàn toàn có khả năng đáp ứng các 

yêu cầu của các hoạt động vận tải và khai thác tài nguyên biển. Hệ thống giao thông từ cảng 

Diêm Điền đi đến các địa phương lân cận và kết nối với tuyến đường cao tốc Hải Phòng - Hà 

Nội rất thuận lợi. Đỉnh tam giác thứ ba nằm tại Huyện đảo Bạch Long Vĩ. Tương tự đảo Cô 

Tô, đảo Bạch Long Vĩ cũng phải được đầu tư xây dựng vũng neo đậu tàu, cảng biển và hệ 

thống dịch vụ. Đảo Bạch Long Vĩ còn cần phải ưu tiên đầu tư nhanh hơn, quy mô lớn hơn vì 

Đảo Bạch Long Vĩ có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng đồng thời nó nằm tại một 

trong 8 ngư trường lớn nhất của Vịnh Bắc Bộ. 

Nếu nối Đảo bạch Long Vĩ với Cảng Diêm Điền và Đảo Cồn Vành tại khu vực cửa Ba 

Lạt sông Hồng thì ta cũng có một tam giác kinh tế. Đảo Cồn Vành cũng phải được đầu tư các 

kết cấu hạ tầng tương tự đảo Cô Tô và Đảo Bạch Long Vĩ. Từ đảo Cồn Vành giao thông 

đường thủy về Hà Nội khoảng 150 km, hệ thống giao thông thủy, bộ nối với các địa phương 

miền duyên hải Bắc Bộ đều rất thuận lợi. 

Khi các kết cấu hạ tầng tại các đầu mối đã được đầu tư xây dựng thì việc hình thành 

các tuyến giao thông kết nối từ đảo vào bờ và nối giữa các đảo sẽ hình thành nhanh chóng. Về 

đường bộ, dự án tuyến đường cao tốc ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa đã được Thủ 

tướng Chính phủ đồng ý chủ trương cho đầu tư xây dựng từ ngày 23/6/2015, tuyến đường này 

tạo điều kiện rất thuận lợi để các phát triển tuyến giao thông đường biển kết nối các vùng 

biển, đảo với các địa phương trong cả nước [5]. Việc cần làm là thực hiện các công trình 

nghiên cứu tổ chức các hoạt động vận tải, hoạt động cung cấp các dịch vụ cho các vùng kinh 

tế nói trên. 

Một trong những khó khăn cho việc thực hiện mục tiêu đã đề ra là vốn đầu tư, để giải 

quyết khó khăn này trước hết cần nguồn ngân sách Nhà nước đầu tư cho những kết cấu hạ 

tầng nòng cốt tại các đầu mối, trong đó ưu tiên đầu tư xây dựng tại 3 đầu mối là Đảo Cô Tô, 

Đảo Bạch Long Vĩ và Đảo Cồn Vành. Đầu tư phát triển các hoạt động khác sẽ là việc của các 

doanh nghiệp trong và ngoài nước. Khi đã có cơ sở pháp lý vững chắc cho việc tổ chức các 

hoạt động, đã có các kết cấu hạ tầng thuận lợi cùng các với việc thực hiện tốt các hoạt động 

bảo đảm an ninh, an toàn thì chắc chắn sẽ thu hút các nhà đầu tư đổ vốn vào. 

Tóm lại, không thể chậm trễ hơn nữa, Tổng cục Biển Đảo Việt Nam cần phải tích cực 

hơn trong việc tổ chức phối hợp tất cả các nguồn lực cho việc tạo ra hệ thống kết cấu hạ tầng 

vững chắc và hệ thống các hoạt động để khai thác các nguồn tài nguyên phong phú tại các 

vùng biển, hải đảo, kết nối giữa các vùng đó với nhau và kết nối chúng với đất liền. Làm tốt 

việc kết nối đó, một mặt khai thác được tốt nguồn tài nguyên vô tận của biển để phục vụ phát 

triển đất nước đồng thời đây cũng là nền tảng vững chắc để phục vụ mục tiêu bảo đảm an 

ninh quốc phòng về phía biển của tổ quốc. 

 



THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY 2016 

 

 

HỘI NGHỊ QUỐC TẾ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI 2016                                       473 

 

Tài liệu tham khảo 

[1]. Trần Đức Thạnh. Định hướng quản lý tổng hợp vùng biển Bắc Bộ. NXB Khoa học tự 

nhiên và Công nghệ. 2011. 

[2]. http://www.haiphongproject.com/2016/04/Bach-Long-Vy-To-quoc-nhin-tu-bien.html. 

[3]. Quyết định 116/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam trực 

thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

 [4]. Quyết định 1353/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Quy 

hoạch phát triển các khu Kinh tế ven biển của Việt Nam đến năm 2020". 

[5]. Quyết định số 129/QĐ-TTg ngày 18/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy 

hoạch chi tiết đường bộ ven biển Việt Nam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.haiphongproject.com/2016/04/Bach-Long-Vy-To-quoc-nhin-tu-bien.html
http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-1162008QDTTg-cua-Thu-tuong-Chinh-phu-ve-viec-quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-/21E31520-2A7E-46A5-AC10-5291A2357E9D/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-1162008QDTTg-cua-Thu-tuong-Chinh-phu-ve-viec-quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-/21E31520-2A7E-46A5-AC10-5291A2357E9D/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-1162008QDTTg-cua-Thu-tuong-Chinh-phu-ve-viec-quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-/21E31520-2A7E-46A5-AC10-5291A2357E9D/default.aspx


THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY 2016 

 

 

HỘI NGHỊ QUỐC TẾ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI 2016                                       474 

 

Tính toán và lựa chọn phương án tối ưu cho hệ thống vận tải gạo xuất khẩu 

của Việt Nam đến năm 2030 
Calculation and selection of the optimal solution  

to the exported rice shipping system of Vietnam until 2030 
 

Nguyễn Thị Liên 

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, 

nguyenlien.khoakte@gmail.com 
 

Tóm tắt 

 Việt Nam là một trong ba quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, sau Ấn Độ và Thái 

Lan. Hầu hết khối lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam từ khu vực đồng bằng sông Cửu Long, 

chiếm 95,17% khối lượng của cả nước. Để đạt được thành tựu này, kể đến sự đóng góp quan 

trọng của hệ thống vận tải gạo xuất khẩu. Tuy nhiên, để lựa chọn phương án tối ưu cho hệ 

thống vận tải gạo xuất khẩu, trước hết phải xây dựng mô hình toán tổng quát. Trên cơ sở đó, 

tính toán và lựa chọn cho phương án tối ưu của từng trường hợp cụ thể.  

 Bài báo tập trung tính toán và lựa chọn phương án tối ưu hệ thống vận tải gạo xuất 

khẩu của Việt Nam đến năm 2030 với hai trường hợp cụ thể:  

- Trường hợp thứ nhất: Cảng Sài Gòn là cảng tập kết hàng gạo xuất khẩu; 

- Trường hợp thứ hai: Cảng Sài Gòn và Cần Thơ đồng thời là cảng tập kết hàng gạo 

xuất khẩu. 

Từ khóa: Phương án tối ưu, hệ thống vận tải, gạo xuất khẩu. 

Abstract 

 Vietnam is one of the three biggest rice export countries in the world, together with 

India and Thailand. Most of the exported rice is from Mekong River Delta, accounting for 

95.17% of total country’s amount. To get this achievement, it should be mentioned the 

important contribution of the exported rice shipping system. However, to select the optimal 

solution to exported rice shipping system, we must construct general calculating model firstly. 

Based on this, calculation and selection the optimal solution for the specific cases should be 

carried out.  

 The paper focuses on calculation and selection of the optimum solution to the 

exported rice shipping system of Vietnam until 2030 in two specific cases:  

- Saigon port is the exported rice central port; 

- Saigon port and Cantho port are the exported rice central ports together. 

Keywords: Optimal solution, shipping system, exported rice. 
 

1. Xây dựng mô hình toán tổng quát cho hệ thống vận tải gạo xuất khẩu của Việt Nam 

Trên cơ sở mô hình toán học của bài toán vận tải nhiều chặng, thực hiện xây dựng mô 

hình toán học dạng tổng quát cho hệ thống vận tải gạo xuất khẩu của Việt Nam, dưới dạng hai 

chặng như sau: 

- Có m cảng xuất gạo của Việt Nam, các cảng này kí hiệu: XK1, XK2,… XKi,… XKm, 

với khối lượng gạo cần xuất khẩu tại 1 cảng XKi là Qi (tấn); 

- Có n cảng nhập khẩu gạo của nước ngoài và kí hiệu: NK1, NK2,… NKj,… NKn, với 

khối lượng tương ứng là NKj (tấn); 

- Có l cảng tập kết hàng gạo xuất khẩu, để chuyển tải từ Việt Nam đi các quốc gia 

nhập khẩu gạo, kí hiệu: CT1, CT2,…, CTk,..., CTl; 

- Chi phí vận chuyển 1 tấn gạo từ cảng xuất khẩu gạo XKi đến cảng chuyển tải gạo 

CTk là Cik; 
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- Chi phí vận chuyển 1 tấn gạo từ cảng chuyển tải gạo CTk đến cảng nhập gạo NKj là 

Ckj; 

- Gọi XKiCTk là số tấn gạo cần vận chuyển từ cảng xuất gạo XKi đến cảng chuyển tải 

gạo CTk; 

- Gọi CTkNKj là số tấn gạo cần vận chuyển từ cảng chuyển tải gạo CTk đến cảng nhập 

gạo NKj; 

Vậy, mô hình toán học có dạng tổng quát được thiết lập theo công thức (1), với hàm 

mục tiêu z đảm bảo nhỏ nhất: 

        MinNKCTCCTXKCz
l

k

n

j

jkkj

m

i

l

k

kiik  
   1 11 1

            (1) 

Trong đó: njNKCTQ
l

k

jkj 


1,
1

; 

lkCTXKNKCT
m

i

ki

n

j

jk 


1,0
11

; 

0, jkki NKCTCTXK , với mọi i, j, k; 

Z: Tổng chí phí vận tải hàng gạo xuất khẩu, với mọi i, j là số nguyên dương. 

2. Tính toán các phương án cho hệ thống vận tải xuất khẩu gạo của Việt Nam đến năm 2030 

2.1. Trường hợp 1: Cảng Sài Gòn là cảng tập kết hàng gạo xuất khẩu của Việt Nam 

Gọi XKi (i = 1 ÷ 5) là các cảng xuất khẩu hàng gạo của Việt Nam, được lựa chọn, cụ 

thể 5 cảng nội thủy: Cần Thơ, Mỹ Thới, Mỹ Tho, Vĩnh Long và Sa Đéc; 

Gọi CTk (k = 1) là cảng tập kết hàng gạo để xuất khẩu đi nước ngoài, cụ thể là cảng 

Sài Gòn; 

Gọi NKj (j = 1 ÷ 3) là các cảng nhập khẩu hàng gạo của Việt Nam ở nước ngoài, được 

lựa chọn, cụ thể: Manila - Philippines, Jakarta - Indonesia và Lagos - Nigeria. 

Khi đó, chi phí vận tải 1 tấn gạo giữa các cảng nội địa và quốc tế mô tả theo bảng 1. 

Bảng 1. Chi phí vận tải 1 tấn gạo giữa các cảng nội địa và quốc tế của trường hợp 1 

                                                                         Đơn vị tính: USD/tấn 

Cảng XK1 XK2 XK3 XK4 XK5 CT1 

CT1 11,75 11,85 12,50 11,82 13,20 - 

NK1 23,55 23,75 22,15 22,60 23,80 24,50 

NK2 24,75 25,75 24,05 24,80 24,85 26,15 

NK3 40,65 38,95 38,45 38,85 39,60 41,95 

 Trên cơ sở mô hình toán học (1), thực hiện xây dựng chi tiết mô hình toán cụ thể ứng 

với 5 phương án hệ thống vận tải gạo xuất khẩu của Việt Nam đối với trường hợp 1. Đồng 

thời sử dụng phần mềm chuyên dụng LINGGO 13.0 FOR WINDOWS, nhận được kết quả cụ 

thể, từ bảng 2 đến bảng 6. 

Bảng 2. Kết quả phân bổ khối lượng và tổng chi phí vận tải gạo xuất khẩu theo phương án 1 

TT Từ cảng đến cảng 
Phân bổ khối lượng gạo vận tải  

(nghìn tấn) 

Tổng chi phí vận tải khối 

lượng gạo xuất khẩu (Z) 

(USD) 

1 Cần Thơ - Sài Gòn 2.000 

267.520 

2 Mỹ Thới - Sài Gòn 1.500 

3 Mỹ Tho - Sài Gòn 1.000 

4 Vĩnh Long - Sài Gòn 1.000 

5 Sa Đéc - Sài Gòn 1.000 

6 Sài Gòn - Manila 3.000 
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7 Sài Gòn - Jakarta 2.000 

8 Sài Gòn - Lagos 1.500 
 

Bảng 3. Kết quả phân bổ khối lượng và tổng chi phí vận tải gạo xuất khẩu theo phương án 2 

TT Từ cảng đến cảng 
Phân bổ khối lượng gạo vận tải  

(nghìn tấn) 

Tổng chi phí vận tải khối 

lượng gạo xuất khẩu (Z) 

(USD) 

1 Cần Thơ - Sài Gòn 2.000 

269.170 

2 Mỹ Thới - Sài Gòn 1.500 

3 Mỹ Tho - Sài Gòn 1.000 

4 Vĩnh Long - Sài Gòn 1.000 

5 Sa Đéc - Sài Gòn 1.000 

6 Sài Gòn - Manila 2.000 

7 Sài Gòn - Jakarta 3.000 

8 Sài Gòn - Lagos 1.500 

 

Bảng 4. Kết quả phân bổ khối lượng và tổng chi phí vận tải gạo xuất khẩu theo phương án 3 

TT Từ cảng đến cảng 

Phân bổ khối lượng gạo vận 

tải  

(nghìn tấn) 

Tổng chi phí vận tải khối 

lượng gạo xuất khẩu (Z) 

(USD) 

1 Cần Thơ - Sài Gòn 2.000 

268.345 

2 Mỹ Thới - Sài Gòn 1.500 

3 Mỹ Tho - Sài Gòn 1.000 

4 Vĩnh Long - Sài Gòn 1.000 

5 Sa Đéc - Sài Gòn 1.000 

6 Sài Gòn - Manila 2.500 

7 Sài Gòn - Jakarta 2.500 

8 Sài Gòn - Lagos 1.500 

       

Bảng 5. Kết quả phân bổ khối lượng và tổng chi phí vận tải gạo xuất khẩu theo phương án 4 

TT Từ cảng đến cảng 

Phân bổ khối lượng gạo vận 

tải  

(nghìn tấn) 

Tổng chi phí vận tải khối 

lượng gạo xuất khẩu (Z) 

(USD) 

1 Cần Thơ - Sài Gòn 2.000 

284.145 

2 Mỹ Thới - Sài Gòn 1.500 

3 Mỹ Tho - Sài Gòn 1.000 

4 Vĩnh Long - Sài Gòn 1.000 

5 Sa Đéc - Sài Gòn 1.000 

6 Sài Gòn - Manila 2.500 

7 Sài Gòn - Jakarta 1.500 

8 Sài Gòn - Lagos 2.500 
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Bảng 6. Kết quả phân bổ khối lượng và tổng chi phí vận tải gạo xuất khẩu theo phương án 5 

TT Từ cảng đến cảng 
Phân bổ khối lượng gạo vận tải  

(nghìn tấn) 

Tổng chi phí vận tải khối 

lượng gạo xuất khẩu (Z), 

(USD) 

1 Cần Thơ - Sài Gòn 2.000 

276.245 

2 Mỹ Thới - Sài Gòn 1.500 

3 Mỹ Tho - Sài Gòn 1.000 

4 Vĩnh Long - Sài Gòn 1.000 

5 Sa Đéc - Sài Gòn 1.000 

6 Sài Gòn - Manila 2.500 

7 Sài Gòn - Jakarta 2.000 

8 Sài Gòn - Lagos 2.000 

2.2. Trường hợp 2: Cảng Sài Gòn và Cần Thơ là cảng tập kết hàng gạo xuất khẩu của 

Việt Nam 

Gọi XKi (i = 1 ÷ 5) là các cảng xuất khẩu hàng gạo của Việt Nam, được lựa chọn, cụ 

thể 5 cảng nội thủy sau: Mỹ Thới, Mỹ Tho, Vĩnh Long, Sa Đéc và Hàm Luông; 

Gọi CTk (k = 2) là cảng tập kết hàng gạo để xuất khẩu đi nước ngoài, cụ thể: cảng Sài 

Gòn và Cần Thơ; 

Gọi NKj (j = 1 ÷ 3) là các cảng nhập khẩu hàng gạo của Việt Nam tại nước ngoài, đã 

lựa chọn, cụ thể: Manila - Philippines, Jakarta - Indonesia và Lagos - Nigeria. 

Khi đó, chi phí vận tải 1 tấn gạo giữa các cảng nội địa và quốc tế mô tả theo bảng 7. 
 

Bảng 7. Chi phí vận tải 1 tấn gạo giữa các cảng nội địa và quốc tế của trường hợp 2 

                                                                                   Đơn vị tính: USD/tấn 

Cảng XK1 XK2 XK3 XK4 XK5 CT1 CT2 

CT1 11,75 11,85 11,55 11,82 11,90 - - 

CT2 11,15 11,60 12,50 11,12 13,20 - - 

NK1 23,55 23,75 22,15 22,60 23,80 24,50 24,10 

NK2 24,75 25,75 24,05 24,80 24,85 26,15 26,00 

NK3 40,65 38,95 38,45 38,85 39,60 41,95 41,85 

Tương tự, sử dụng phần mềm chuyên dụng LINGGO 13.0 FOR WINDOWS, tính 

toán đối với trường hợp thứ hai, nhận được kết quả cụ thể, từ bảng 8 đến bảng 12. 
 

Bảng 8. Kết quả phân bổ khối lượng và tổng chi phí vận tải gạo xuất khẩu theo phương án 1 

TT Từ cảng đến cảng 
Phân bổ khối lượng gạo vận tải  

(nghìn tấn) 

Tổng chi phí vận tải khối 

lượng gạo xuất khẩu (Z) 

(USD) 

1 Mỹ Thới - Cần Thơ 2.000 

261.620 

2 Mỹ Tho - Cần Thơ  1.000 

3 Sa Đéc - Sài Gòn 1.500 

4 Vĩnh Long - Cần Thơ  1.000 

5 Hàm Luông - Sài Gòn 1.000 

6 Sài Gòn - Jakarta 1.000 

7 Sài Gòn - Lagos 1.500 

8 Cần Thơ - Manila 3.000 

9 Cần Thơ - Jakarta 1.000 
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Bảng 9. Kết quả phân bổ khối lượng và tổng chi phí vận tải gạo xuất khẩu theo phương án 2 

TT Từ cảng đến cảng 
Phân bổ khối lượng gạo vận tải  

(nghìn tấn) 

Tổng chi phí vận tải khối 

lượng gạo xuất khẩu (Z) 

(USD) 

1 Mỹ Thới - Cần Thơ 2.000 

263.520 

2 Mỹ Tho - Cần Thơ  1.000 

3 Sa Đéc - Sài Gòn 1.500 

4 Vĩnh Long - Cần Thơ  1.000 

5 Hàm Luông - Sài Gòn 1.000 

6 Sài Gòn - Jakarta 1.000 

7 Sài Gòn - Lagos 1.500 

8 Cần Thơ - Manila 2.000 

9 Cần Thơ - Jakarta 2.000 

 

Bảng 10. Kết quả phân bổ khối lượng và tổng chi phí vận tải gạo xuất khẩu theo phương án 3 

TT Từ cảng đến cảng 
Phân bổ khối lượng gạo vận tải  

(nghìn tấn) 

Tổng chi phí vận tải khối 

lượng gạo xuất khẩu (Z) 

(USD) 

1 Mỹ Thới - Cần Thơ 2.000 

262.570 

2 Mỹ Tho - Cần Thơ  1.000 

3 Sa Đéc - Sài Gòn 1.500 

4 Vĩnh Long - Cần Thơ  1.000 

5 Hàm Luông - Sài Gòn 1.000 

6 Sài Gòn - Jakarta 1.000 

7 Sài Gòn - Lagos 1.500 

8 Cần Thơ - Manila 2.500 

9 Cần Thơ - Jakarta 1.500 

 

Bảng 11. Kết quả phân bổ khối lượng và tổng chi phí vận tải gạo xuất khẩu theo phương án 4 

TT Từ cảng đến cảng 
Phân bổ khối lượng gạo vận tải  

(nghìn tấn) 

Tổng chi phí vận tải khối 

lượng gạo xuất khẩu (Z), 

(USD) 

1 Mỹ Thới - Cần Thơ 2.000 

278.370 

2 Mỹ Tho - Cần Thơ  1.000 

3 Sa Đéc - Sài Gòn 1.500 

4 Vĩnh Long - Cần Thơ  1.000 

5 Hàm Luông - Sài Gòn 1.000 

6 Sài Gòn - Lagos 2.500 

7 Cần Thơ - Manila 2.500 

8 Cần Thơ - Jakarta  1.500 
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Bảng 12. Kết quả phân bổ khối lượng và tổng chi phí vận tải gạo xuất khẩu theo phương án 5 

TT Từ cảng đến cảng 
Phân bổ khối lượng gạo vận tải  

(nghìn tấn) 

Tổng chi phí vận tải khối 

lượng gạo xuất khẩu (Z) 

(USD) 

1 Mỹ Thới - Cần Thơ 2.000 

270.470 

2 Mỹ Tho - Cần Thơ  1.000 

3 Sa Đéc - Sài Gòn 1.500 

4 Vĩnh Long - Cần Thơ  1.000 

5 Hàm Luông - Sài Gòn 1.000 

6 Sài Gòn - Jakarta 500 

7 Sài Gòn - Lagos 2.000 

8 Cần Thơ - Manila 2.500 

9 Cần Thơ - Jakarta 1.500 

3. Tổng hợp, phân tích và lựa chọn phương án tối ưu của từng trường hợp 

Tổng hợp kết quả nhận được từ bảng 2 đến bảng 6 của trường hợp 1 và từ bảng 8 đến 

bảng 12 của trường hợp 2. Phương án tối ưu hệ thống vận tải gạo xuất khẩu của Việt Nam 

trong từng trường hợp, được mô tả theo bảng 13. 

Bảng 13. Tổng hợp kết quả và lựa chọn phương án tối ưu của từng trường hợp  

Phương án 

Trường hợp 1 Trường hợp 2 

Tổng chi phí vận 

tải (Z) 

 (nghìn USD) 

Lựa chọn                 

phương án tối ưu 

Tổng chi phí 

vận tải (Z)  

(nghìn USD) 

Lựa chọn                     

phương án tối ưu 

Phương án 1 267.520 
Là phương án tối 

ưu 
261.620 

Là phương án tối 

ưu 

Phương án 2 269.170 - 263.520 - 

Phương án 3 268.345 - 262.570 - 

Phương án 4 284.145 - 278.370 - 

Phương án 5 276.245 - 270.470 - 

 

 
 

Hình 1. Mô hình hệ thống vận tải gạo xuất khẩu tối ưu của Việt Nam đối với trường hợp 1 
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Hình 2. Mô hình hệ thống vận tải gạo xuất khẩu tối ưu của Việt Nam đối với trường hợp 2 

4. Kết luận 

 Theo kết quả tính toán trong 2 trường hợp trên với hàm mục tiêu Z là tổng chi phí vận 

tải nhỏ nhất, thỏa mãn mô hình toán học, tác giả chọn phương án tối ưu và thực hiện xây 

dựng mô hình về hệ thống vận tải gạo xuất khẩu tối ưu của Việt Nam cho từng trường hợp, 

được mô tả chi tiết theo hình 1 và hình 2. 
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Tác động của hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) tới  

nền kinh tế Việt Nam 
Analyzing potential impacts of Trans - Pacific Partnership  

on Vietnam’s economy 
 

 Lê Thanh Phương 

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, 

phuonglt@vimaru.edu.vn  
 

Tóm tắt 

Hiệp định đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP) được kỳ vọng có tác 

động lớn tới nền kinh tế Việt Nam. Bài báo này đi sâu phân tích những tác động từ TPP và đề 

xuất một số gợi ý chính sách nhằm tận dụng TPP như một cơ hội để tăng trưởng kinh tế cho 

Việt Nam.  

Từ khóa: TPP, chính sách, tăng trưởng kinh tế. 

Abstract  

Trans-Pacific Partnership (TPP) is expected to have significant impact on Vietnam’s 

economy. This paper provides in-depth analyses on TPP’s potential impacts and suggests 

policy implications for a high and sustainable growth.  

Keywords: TPP, policy, economic growth. 
 

1. Khái lược về TPP 

Ngày 4 tháng 10 năm 2015, 12 quốc gia thuộc vòng cung Thái Bình Dương kết thúc 

đàm phán Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương gọi tắt là TPP (Trans - Pacific 

Partnership). TPP được đánh giá là hiệp định thương mại tầm khu vực (Regional Trade 

Agreement - RTA) lớn nhất, đa dạng nhất và toàn diện nhất từ trước đến nay. 12 quốc gia 

thành viên thuộc TPP bao gồm Úc, Brunei, Canada, Chile, Nhật, Malaysia, Mexico, New 

Zealand, Peru, Singapore, Mỹ và Việt Nam. 

Được xem là Hiệp định thương mại thuộc thế hệ mới, TPP bao trùm các quy định 

truyền thống về hàng hóa và dịch vụ (như thuế xuất nhập khẩu, ràng buộc về di chuyển lao 

động chất lượng cao giữa các quốc gia thành viên), hoạt động đầu tư. Bên cạnh đó, các lĩnh 

vực liên quan tới thương mại khác bao gồm: rào cản phi thuế quan trong thương mại và đầu 

tư; quy định về sở hữu trí tuệ; tiêu chuẩn về lao động và môi trường; các vấn đề liên quan tới 

doanh nghiệp vừa và nhỏ và các thách thức nổi lên từ công nghệ số, cũng được xem xét trong 

TPP. 

1.1. So sánh TPP với các hiệp định thương mại khác 

Các hiệp định trong hệ thống thương mại thế giới đang dịch chuyển từ các hiệp định 

có quy mô toàn cầu sang các hiệp định song phương và tầm khu vực. Vòng đàm phán 

Uruguay về thương mại đa phương với kết quả là sự ra đời của tổ chức thương mại thế giới 

(WTO) năm 1994 đã tạo ra một hiệp định toàn diện với mục tiêu giảm thuế đánh trên các mặt 

hàng chế tạo, sản phẩm nông nghiệp, dịch vụ và tài sản trí tuệ. Tuy nhiên, các vấn đề về chính 

sách thương mại phức tạp như rào cản quy tắc, trao đổi các dịch vụ hiện đại - cao cấp, bản 

quyền, và đầu tư giữa các quốc gia vẫn là thách thức ở mức độ đa phương (multilateral level). 

Do đó, hợp tác để giải quyết những hạn chế này đã và đang được thực hiện ở mức độ song 

phương và khu vực (bilateral and regional level). 

Những năm gần đây, khái niệm về hiệp định thương mại tự do toàn diện và sâu rộng 

được hình thành. Dạng hiệp định mới này hướng tới mở rộng cơ hội gia nhập thị trường, thậm 
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chí mở rộng tới các sản phẩm mà trước đây được xem là có tính nhạy cảm. Phạm vi của các 

hiệp định mới này rộng hơn so với các tiêu chuẩn của WTO bao gồm các vấn đề như sau:  

- Các nhà đầu tư được phép tiếp cận không hạn chế với thương mại dịch vụ, trong khi 

đó WTO quy định các lĩnh vực dịch vụ được phép cung cấp theo một danh sách định trước; 

- Các quy định mới trong thương mại số và internet; 

- Xây dựng các nguyên tắc tiêu chuẩn khi đề ra chính sách và quy tắc thương mại tại 

quốc gia thành viên; 

- Mở rộng quyền bảo hộ tài sản trí tuệ với quy tắc toàn diện hơn và tính chế tài cao 

hơn so với WTO; 

- Bảo đảm sự cạnh tranh bình đẳng giữa doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp nhà 

nước; 

- Quy định về môi trường và lao động. 

Một điểm khác biệt quan trọng nữa giữa TPP và các hiệp định thương mại khác đó là 

TPP hướng tới việc mở rộng việc gia nhập thị trường giữa các thành viên không chỉ thông 

qua giảm thuế mà còn gỡ bỏ các hạn chế từ các biện pháp bảo hộ phi thuế quan (Non-Tariff 

Measures_ NTM). Các biện pháp phi thuế quan bao gồm yêu cầu về cấp phép nhập khẩu 

(import licensing requirements), các quy định về đánh giá hải quan (custom valuations), các 

tiêu chuẩn phân biệt áp dụng với hàng hóa nhập khẩu (discriminatory standards), kiểm tra 

trước khi bốc hàng (pre-shipment inspections), quy tắc về xuất xứ để được hưởng mức thuế 

quan thấp (rules of origin to qualify for lower tariffs), các biện pháp về đầu tư (ví dụ, yêu cầu 

về nguồn gốc của hàng hóa).  

2. Tác động của TPP tới nền kinh tế Việt Nam 

Cơ hội 

Trong khi tất cả các quốc gia thành viên của TPP đều hưởng lợi từ Hiệp định này, 

Việt Nam được đánh giá là quốc gia hưởng lợi nhiều nhất. Một nghiên cứu của viện nghiên 

cứu Peterson chỉ ra rằng so sánh với kịch bản Việt Nam không gia nhập TPP, thu nhập của 

Việt Nam năm 2025 với TPP sẽ cao hơn 13%, trong đó xuất khẩu tăng trưởng cao hơn 37%. 

Đối với thị trường Mỹ, cơ hội cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam thâm nhập vào 

thị trường này là rất lớn. 50% thuế nhập khẩu vào thị trường Mỹ sẽ giảm ngay năm đầu tiên 

TPP có hiệu lực và tăng lên trong những năm tiếp theo, kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 

30%/năm. Một số linh hoạt sẽ được áp dụng với quy tắc xuất xứ “từ sợi trở đi” như nhập 

nguyên liệu từ nước thứ ba để sản xuất hàng dệt may vào Hoa Kỳ vẫn được hưởng ưu đãi 

theo TPP. Ước tính khoảng 60% thuế xuất nhập khẩu đối với ngành da giầy sẽ được giảm, 

kim ngạch xuất nhập khẩu được đánh giá tăng khoảng 25% so với tốc độ 15% trước khi tham 

gia TPP; bên cạnh đó, kim ngạch xuất khẩu nông - thủy sản và sản phẩm chế biến có khả 

năng tăng lên. 

Thông qua gỡ bỏ hàng rào thuế quan và phi thuế quan nhằm thúc đẩy tăng trưởng 

hàng hóa xuất nhập khẩu, TPP còn có một tác động tới khu vực sản xuất của các quốc gia 

thành viên, đó là thúc đẩy sự phát triển chuỗi cung ứng giữa các quốc gia thành viên. Các nền 

kinh tế mới nổi trong khối có nguồn lao động dồi rào và nhu cầu tiêu dùng lớn (như Việt 

Nam, Malaysia) sẽ tiếp nhận một dòng vốn đầu tư lớn đến từ các quốc gia tiên tiến trong TPP 

(như Mỹ, Nhật Bản). Khi Việt Nam tham gia TPP, nước ta sẽ có cơ hội gia nhập vào chuỗi 

giá trị toàn cầu của nhiều tập đoàn lớn trên thế giới, nhất là chuỗi cung ứng hàng điện tử, 

công nghệ cao (do các nước TPP chiếm tới 40% GDP và 30% thương mại toàn cầu); thị 

trường xuất nhập khẩu sẽ được cơ cấu lại theo hướng cân bằng hơn, giảm sự phụ thuộc vào 

thị trường Trung Quốc và Đông Á. 

Việc tham gia TPP đòi hỏi Việt Nam phải thực hiện các cam kết gia nhập và do đó 

cần thiết phải tái cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới thể chế kinh tế theo hướng mở cửa, hội nhập 

và từng bước tiệm cận với các tiêu chuẩn của một nền kinh tế thị trường hiện đại. 
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Thách thức 

Bên cạnh những mặt thuận lợi, tham gia TPP cũng sẽ mang lại những rủi ro và thách 

thức không nhỏ đối với Việt Nam. Đó là Việt Nam là quốc gia có thu nhập ở mức trung bình 

thấp và thấp nhất trong số các quốc gia thành viên TPP. Bên cạnh đó chất lượng nguồn nhân 

lực thấp, thể chế kinh tế và thực thi pháp luật còn nhiều bất cập; năng lực cạnh tranh của nền 

kinh tế, sản phẩm và doanh nghiệp còn yếu kém.  

Các doanh nghiệp FDI thuộc ngành dệt may và da giày được hưởng lợi nhiều hơn các 

doanh nghiệp trong nước khi Việt Nam tham gia TPP, vì có thế mạnh về công nghệ, vốn. Các 

doanh nghiệp này đã mở rộng sản xuất để đón đầu khi Việt Nam gia nhập TPP. Các doanh 

nghiệp trong nước, dù có số lượng đáng kể song quy mô nhỏ, vốn ít và công nghệ thấp hơn, 

hầu hết doanh nghiệp chưa có khả năng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, do đó sản xuất công 

đoạn, gia công cho doanh nghiệp FDI hoặc cho nước ngoài. 

Hàng nông sản các nước có điều kiện thâm nhập vào Việt Nam đặc biệt trong khâu 

chăn nuôi, chế biến nông sản. Ngành chăn nuôi trong nước dễ bị ép giá, mất thị phần, làm 

giảm thu nhập nông nhân và doanh nghiệp. 

Các tiêu chuẩn cho lao động và môi trường được xem là những biện pháp bảo hộ “ẩn” 

(hidden protectionism) và hạn chế cạnh tranh. Hiệp định TPP yêu cầu các quốc gia thành viên 

phải thực thi các tiêu chuẩn bắt buộc của tổ chức lao động thế giới (ILO); do vậy, đòi hỏi hệ 

thống pháp luật trong nước về lao động phải thống nhất với hệ thống tiêu chuẩn này. Các tiêu 

chuẩn về môi trường đòi hỏi phải bảo tồn đa dạng hóa sinh học, tầng Ozone. 

Về bảo hộ sở hữu trí tuệ, TPP yêu cầu các biện pháp trừng phạt với hành vi vi phạm 

bản quyền, các biện pháp nhằm đối phó với phân tán bất hợp pháp các sản phẩm trí tuệ thông 

qua Internet. 

Việc thực thi các tiêu chuẩn về lao động, môi trường và bảo hộ sở hữu trí tuệ sẽ làm 

tăng chi phí và giảm tính cạnh tranh của các công ty tại các quốc gia chưa đáp ứng được các 

tiêu chuẩn kể trên trong đó có Việt Nam.  

3. Phân tích chính sách 

Để tận dụng cơ hội và vượt qua thách thức khi thực hiện hiệp định TPP, các biện pháp 

chính sách cần hướng tới cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh 

quốc gia, được phân chia thành các nhóm như sau: 

Nhóm chính sách nhằm nâng cao năng lực sản xuất quốc gia: 

- Thứ nhất, nâng cao năng suất quốc gia thông qua xây dựng và thực hiện đề án năng 

suất quốc gia bao gồm các giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp trong nước tham gia chuỗi sản 

xuất toàn cầu, đầu tư cải tiến công nghệ - quy trình sản xuất, đầu tư cho giáo dục và y tế nhằm 

nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. 

- Thứ hai, xây dựng năng lực nghiên cứu và áp dụng thành tựu khoa học công nghệ 

trong sản xuất. Với vai trò là cơ quan tạo lập cơ chế, chính sách và tổ chức triển khai nhằm 

mục tiêu phát triển khoa học - công nghệ, nhà nước cần tăng cường công tác nghiên cứu và 

chuyển giao công nghệ trong các doanh nghiệp, đặt doanh nghiệp ở trọng tâm trong hệ thống 

đổi mới và sáng tạo; gắn liền kết quả nghiên cứu từ Viện, trường Đại học vào thực tiễn sản 

xuất. 

- Thứ ba, hiệu quả phân bổ và sử dụng nguồn lực xã hội cần được nâng cao. Thực hiện 

chính sách không phân biệt đối xử giữa doanh nghiệp nhà nước và tư nhân, đảm bảo bình 

đẳng và minh bạch trong tiếp cận nguồn lực. 

- Liên kết kinh tế theo ngành kinh tế và không gian kinh tế (liên kết vùng, địa phương 

trong phát triển kinh tế) cần được đẩy mạnh và tăng cường. 

Nhóm chính sách hướng tới tạo lập môi trường kinh doanh và đảm bảo cạnh tranh 

- Hệ thống pháp luật về kinh doanh cần có sự bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp.  
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- Giữa các Bộ, Ngành liên quan với các cơ quan thuộc Quốc hội cần tăng cường phối 

hợp trong quá trình soạn thảo, chỉnh lý và ban hành các dự án luật, pháp lệnh; trách nhiệm 

của người đứng đầu cơ quan đơn vị cần phải đề cao; chất lượng của đội ngũ cán bộ, công 

chức làm việc ở các Bộ, Ngành và địa phương phải được nâng cao sao cho xứng tầm và phù 

hợp với bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng như hiện nay. 

Nhóm giải pháp thúc đẩy phát triển mạnh mẽ hệ thống doanh nghiệp Việt Nam  

- Vai trò của Nhà nước phải là trung tâm trong việc định hướng phát triển hoạt động 

đầu tư - kinh doanh của doanh nghiệp theo cơ chế thị trường. Xây dựng chính sách nâng cao 

chất lượng doanh nghiệp, từ quy mô đến năng suất. 

- Một số luật liên quan đến phát triển kinh tế tư nhân và phát triển các ngành công 

nghiệp trọng điểm như luật về doanh nghiệp vừa và nhỏ, luật công nghiệp hỗ trợ nhằm phát 

triển các loại hình doanh nghiệp; nâng cao năng lực cạnh tranh trên các cấp độ nhằm thực 

hiện phát triển kinh tế phải gắn liền với tiến trình tái cơ cấu nền kinh tế và đổi mới mô hình 

tăng trưởng. 

4. Kết luận 

Hiệp định đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP) được kỳ vọng có tác 

động lớn tới sự phát triển kinh tế của Việt Nam trong thời gian tới. Phát huy thế mạnh và hạn 

chế rủi ro từ TPP là một đòi hỏi tất yếu khách quan. Trong nghiên cứu, tác giả khái quát hóa 

những vấn đề cơ bản của TPP và đồng thời đề ra một số gợi ý chính sách nhằm giúp Việt 

Nam tăng trưởng bền vững và hiệu quả với vai trò là một quốc gia thành viên. 

Tài liệu tham khảo 

 [1]. Peterson Insitute for International Economis, Economics Implications of the Trans -

Pacific and Asian Tracks (2015). 

[2]. World Bank, Potential Macroeconomic Implications of the Trans-Pacific Partnership, 

in Global Economics Prospect (2016). 

[3]. Chuck S., The Devastating Impacts of the TPP Trade Deal on Vietnam, Global 

Research, November 13, 2015. 

[4] PGS.TS Phạm Thị Hồng Yến, Hiệp định TPP - cơ hội, thách thức và giải pháp chiến 

lược, đoàn đàm phán TPP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY 2016 

 

 

HỘI NGHỊ QUỐC TẾ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI 2016                                       485 

 

Vận dụng mô hình bảng điểm cân bằng trong kế toán quản trị để nâng cao 

hiệu quả hoạt động cho các doanh nghiệp Vận tải biển Việt Nam 

 Applying balance scorecard model in managerial accounting to enhance operations 

efficiency of Vietnam’s shipping companies 

 

Đỗ Thị Mai Thơm 

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam,  

domaithom@gmail.com 

Tóm tắt    

Bảng điểm cân bằng (BSC) là mô hình hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong việc lập kế 

hoạch hoạt động và áp dụng các chiến thuật kinh doanh khác nhau theo những biến động của 

kinh kế thị trường. Mô hình BSC được đánh giá là một trong những phát minh có hiệu quả 

nhất về quản trị công ty trong những năm cuối thể kỷ 20. Môi trường kinh doanh của các 

doanh nghiệp vận tải biển (DNVTB) Việt Nam còn nhiều hạn chế như trình độ quản trị của 

các cấp lãnh đạo chưa chuyên nghiệp, thông tin kinh tế, tài chính chưa minh bạch, môi 

trường cạnh tranh chưa thực sự bình đẳng. Sử dụng mô hình BSC làm công cụ để lập kế 

hoạch chiến lược có thể xem như một công cụ đặc biệt giúp các nhà quản trị doanh nghiệp 

VTB có thể phân tích thị trường để lựa chọn cho doanh nghiệp những phương án kinh doanh 

tối ưu trong môi trường kinh doanh bất ổn hiện nay.  

Từ khóa: Bảng điểm cân bằng, hiệu quả, quản trị, vận tải biển, mô hình, kế hoạch. 

Abstract 

Balanced scorecard (BSC) is a supportive model for enterprises in planning activities 

and applying different business strategies according to various changes of market. BSC 

model is considered as one of the most effective inventions for company administration in the 

late 20th century. Using the BSC for strategic planning can be considered as a special tool 

helping administrators of sea transportation companies to analyze market and choose the 

optimal business plan in unstable business environment nowadays. 

Keywords: Balanced scorecard, effective, management, sea transportation, model, 

planning. 
 

1. Nội dung mô hình Bảng điểm cân bằng (BSC) 

Mô hình BSC là một hệ thống quản lý và lập kế hoạch chiến lược được sử dụng rộng 

rãi trong các doanh nghiệp kinh doanh. Mục đích của mô hình này là sắp xếp các hoạt động 

kinh doanh hướng vào tầm nhìn và chiến lược của tổ chức, cải thiện hệ thống thông tin trong 

và ngoài doanh nghiệp, giám sát hoạt động của tổ chức dựa trên các mục tiêu chiến lược đã 

xây dựng. Mô hình này cũng mang đến cho các nhà quản lý và các quan chức cấp cao trong 

các tổ chức một cái nhìn cân bằng hơn về toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp. Sử dụng mô 

hình BSC cho phép các nhà quản trị đạt được những con số tài chính hiện tại khả quan, dự 

báo khả năng sinh lời trong tương lai. 

 Mô hình này bắt đầu được áp dụng phổ biến vào đầu thế kỷ 21 khi tốc độ tăng trưởng 

kinh tế trên thế giới chậm lại. Châu Âu có khoảng 45%, Nam Mỹ có khoảng 50% doanh 

nghiệp SXKD thực hiện mô hình quản lý BSC. Mục tiêu chủ yếu của các doanh nghiệp là lợi 

nhuận tối đa, sử dụng vốn có hiệu quả cao nhất, vì vậy các doanh nghiệp đều thực hiện mô 

hình quản lý dựa trên mục tiêu tăng trưởng doanh thu và tối đa hóa lợi nhuận. Điều này đúng 

nhưng chưa thực sự thích hợp với nền kinh tế cạnh tranh và phát triển, một nền kinh tế thị 

trường hoàn hảo phải đảm bảo tăng trưởng bền vững, có các biện pháp kiểm soát rủi ro chống 

lại các cuộc khủng hoảng tài chính và có các chính sách về an sinh xã hội,... Do đó các doanh 

nghiệp trong nền kinh tế thị trường, cạnh tranh thì ngoài mục tiêu tạo ra giá trị lợi nhuận, cần 
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phải  tạo ra các giá trị khác như hình ảnh. uy tín của doanh nghiệp trong xã hội, sự hợp tác 

của lực lượng lao động trong doanh nghiệp, đóng góp cho Quốc gia về các chính sách an sinh 

xã hội và bảo vệ môi trường,... Xuất phát từ ý tưởng những mục tiêu nêu trên Kaplan & 

Norton đã xây dựng ra mô hình BSC để quản lý các doanh nghiệp nhằm tăng sức cạnh tranh 

trên thương trường, tạo ra hiệu quả cao nhất cho doanh nghiệp [1]. 

Khái niệm về Bảng điểm cân bằng trong kế toán quản trị đã tạo điểm khởi đầu cho 

khái niệm về mục tiêu tổng thể của một doanh nghiệp là tạo nên giá trị kinh tế dài hạn. Mặc 

dù hàng quý, hàng năm sẽ vẫn được sử dụng những đo lường tài chính về hiệu quả của doanh 

nghiệp để cung cấp báo cáo về hiệu quả HĐKD, tuy nhiên cần phải bổ sung những yếu tố tác 

động tới hiệu quả tài chính dài hạn đặc biệt những yếu tố về cơ hội tăng trưởng cần những 

thước đo khác ngoài các thước đo tài chính đã có. Cụ thể như sau [2]: 

- Tài chính: doanh nghiệp tạo ra giá trị cho cổ đông như thế nào? 

- Khách hàng: khách hàng mới và khách hàng hiện tại có giá trị gì với doanh nghiệp? 

- Nội tại: Những quy trình nào doanh nghiệp cần vượt trội để đạt được những mục tiêu 

về tài chính và khách hàng? 

- Nhận thức và Đổi mới: doanh nghiệp có thể hoàn thiện và tạo ra giá trị trong tương lai? 

Bốn lĩnh vực này cho phép các doanh nghiệp hoạch định những mục tiêu cân bằng 

hiệu quả tài chính trong ngắn hạn với những yếu tố cơ hội tăng trưởng dài hạn đối với hiệu 

quả tài chính trong tương lai. 

2. Các bước xây dựng BSC  

Hệ thống BSC xuất phát từ việc xây dựng hệ thống đo lường, xây dựng hệ thống thẻ 

điểm cân bằng bao gồm các bước cơ bản sau đây [1]: 

Hình thành mục tiêu: thể hiện dưới hình thức nào đó và tồn tại trong mỗi doanh 

nghiệp. Nắm rõ về những nhiệm vụ chung đặt ra cho doanh nghiệp - đó là bước đầu tiên trong 

việc xây dựng BSC. 

Xác định tương lai hoặc xu hướng cho các chỉ số: bước này cần xác định hướng hoạt 

động cần thiết để các mục tiêu chiến lược được thực hiện. Sau đó, có thể sử dụng sơ đồ bốn 

kịch bản được đề xuất bởi Kaplan và Norton. 

Xác định nhiệm vụ cần thiết phải giải quyết: các mục tiêu đã đặt ra cần thiết phải đạt 

được và chia nhỏ chúng theo các lĩnh vực hoạt động. Các nhiệm vụ có sự sàng lọc hơn dẫn 

đến đạt được các mục tiêu chính. 

Xây dựng sơ đồ chiến lược: là thiết lập mối quan hệ nhân quả giữa mục tiêu và nhiệm 

vụ và các nhân tố ảnh hưởng. Đây là bước tương đối quan trọng. Ở bước này cần phân tích  

những tác động đến việc thực hiện nhiệm vụ để đạt được mục tiêu, và làm rõ mối quan hệ 

giữa các nhiệm vụ với nhau. Xác định các yếu tố ảnh hưởng giúp đưa nhiệm vụ và mục tiêu 

đến một hệ thống duy nhất và kết thúc giai đoạn xây dựng bản đồ nhiệm vụ chiến lược. 

Xác định KPI là đo lường mục tiêu. Từng mục tiêu chiến lược, mục tiêu tổng thể được 

đo lường bằng các chỉ số và được biểu hiện bằng các số. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả được 

tính đối với mỗi nhiệm vụ. Từng chỉ số có giá trị chuẩn nói lên mục tiêu có thể đạt được trong 

thời gian cần thiết. 

Xây dựng chương trình theo mục tiêu và nhiệm vụ: chương trình được thiết kế để thực 

hiện sự thay đổi cần thiết về những hoạt động có vấn đề nhất của doanh nghiệp, nơi mà các 

chỉ số không thể cải thiện trong việc quản lý hoạt động hiện hành. 

Tích hợp BSC vào hệ thống quản lý: căn cứ vào các chỉ số đã xây dựng, thiết lập thực 

hiện nhiệm vụ phân phối nguồn lực tài chính. Tích hợp BSC vào hệ thống để lập kế hoạch 

ngân sách của doanh nghiệp và báo cáo tình hình quản lý. Hình thành những chỉ số cần thiết 

để kiểm soát tình hình thực hiện công việc, kiểm soát động cơ của nhân viên gắn với thực 

hiện các nhiệm vụ. 
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Xây dựng BSC là quá trình thực hiện thường xuyên liên tục cùng với sự phát triển của 

doanh nghiệp. Phải xem xét lại thường xuyên hệ thống các chỉ tiêu: thành phần định tính và 

định lượng, phạm vi giới hạn của các giá trị, mối quan hệ giữa chúng với nhau. Xem xét điều 

chỉnh BSC tuỳ thuộc vào tốc độ thay đổi trong tổ chức. 

3. Vận dụng mô hình BSC trong kế toán quản trị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động 

cho các DNVTB Việt Nam 

Các doanh nghiệp của Việt Nam càng ngày càng nhận thức rõ mối quan hệ chặt chẽ 

giữa xây dựng chiến lược với điều hành và phát triển doanh nghiệp. Các doanh nghiệp cũng 

ngày càng quan tâm hơn đến sự gắn kết giữa tầm nhìn chiến lược với thực tiễn hoạt động kinh 

doanh. Điều này giúp cho các doanh nghiệp vững vàng trong việc lập kế hoạch chiến lược sao 

cho phù hợp với lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp mình và ứng phó nhanh với những thay 

đổi của thị trường.  

Mô hình BSC được bắt đầu từ các mục tiêu tài chính, đây là động lực chính của quy 

trình tạo ra giá trị bền vững dài hạn cho doanh nghiệp. Dưới góc độ tài chính, mô hình BSC 

có thêm các thước đo khác như thu nhập từ các hoạt động, giá trị gia tăng của tài sản. Trong 

mục tiêu tài chính, nên đưa ra những mục tiêu cụ thể như cải thiện cơ cấu chi phí, tăng hiệu 

quả sử dụng tài sản và tăng lợi nhuận với biện pháp nào như thế nào. 

                 
 

DNVTB cần xác định được mục tiêu tài chính của doanh nghiệp trong từng giai đoạn, 

cụ thể trong thời kỳ này tình hình tài chính nhiều DNVTB lớn đang gặp khó khăn do thị 

trường vận tải cạnh tranh gay gắt sau giai đoạn hủng hoảng kinh tế thế giới, nhu cầu vận tải 

giảm sút. Vì vậy một số DNVTB cần phải đặt mục tiêu tài chính là tái cấu trúc đội tàu để đảm 

bảo khả năng thanh toán, chi trả cho các khoản nợ vay và mục tiêu khách hàng. Theo mô hình 

BSC, các DNVTB cần xác định các quy trình sau: 

- Quy trình quản lý hoạt động kinh doanh (bao gồm cung ứng nhiên liệu, nước ngọt, 

vật liệu,... xếp hàng lên tàu, bảo quản hàng trên tàu, vận chuyển hàng, dỡ hàng khỏi tàu, quản 

trị rủi ro trong quá trình vận chuyển trên biển,...); 

- Quy trình quản lý chủ hàng (bao gồm chọn lựa chủ hàng, tìm kiếm chủ hàng mới, 

chăm sóc chủ hàng hiện có, phát triển tìm kiếm chủ hàng ở thị trường nước ngoài); 

Tài chính 

Tình trạng tài chính của doanh 
nghiệp có được cải thiện tốt hơn? 

Khách hàng 

Sự hài lòng của chủ hàng về giá trị 
dịch vụ vận tải mà doanh nghiệp 

cung cấp?  

Thước đo hoạt động 

Mục tiêu tài chính 
của DNVTB là gì? 

Chủ hàng thuê vận chuyển 
muốn gì và làm thế nào để 

giành và giữ được chủ 
hàng? 

 

Vấn đề nội tại nào cần  
được cải thiện để làm 
 hài lòng chủ hàng? 

Tầm nhìn 
và Chiến 
lược của 
DNVTB 

Nhận thức và phát triển 

Để đạt được chiến lược DNVTB đã 
xây dựng, phải nhận thức và hoàn 

thiện thế nào?  

Vấn đề nội tại 

Để thỏa mãn chủ hàng, DNVTB cần 
phải làm tốt ở những khâu nào? 
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- Quy trình đổi mới, bao gồm tìm kiếm các cơ hội mới như: Triển khai tìm kiếm các 

chủ hàng mới, sẵn sàng mở các tuyến vận chuyển mới, đổi mới để đáp ứng các hình thức vận 

tải tiên tiến phát triển trên thế giới như vận tải đa phương thức,… 

- Cuối cùng là gắn kết trình độ nguồn nhân lực là đội ngũ quản lý hoạt động kinh 

doanh vận tải và kỹ năng chuyên nghiệp của đội ngũ thuyền bộ,… vào các quy trình chiến 

lược.  

Hiện nay với sự phát triển của công nghệ thông tin, giá trị của DNVTB được gắn với 

thương hiệu, uy tín và các mối quan hệ với chủ hàng, nguồn nhân lực của DNVTB mà trên hệ 

thống các báo cáo tài chính của DNVTB cung cấp không thể hiện được. Mô hình BSC đã 

khắc phục thiếu sót trên, bổ sung thêm các giá trị phi tài chính ngoài thước đo tài chính trong 

chiến lược phát triển của DNVTB. 

Thực tế cho thấy các DNVTB thường có chiến lược, kế hoạch xây dựng tốt nhưng khi 

thực hiện lại có nhiều thiếu sót. Nguyên nhân của tình trạng trên là có khoảng cách nhận thức 

giữa lãnh đạo và nhân viên về sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu chiến lược. Một chiến lược dù tốt 

đến đâu cũng chỉ tồn tại trên lý thuyết nếu không được đưa vào thực tiễn, đưa vào nhận thức 

và hành động của mỗi CBCNV trong đơn vị. Mô hình BSC đưa ra các nguyên tắc tổ chức tập 

trung vào chiến lược để khắc phục tình trạng trên, bao gồm: 

- Biến mục tiêu chiến lược thành các khẩu hiệu hành động trong các DNVTB; 

- Gắn kết chiến lược cụ thể với hoạt động của DNVTB; 

- Yêu cầu tất cả các nhân viên trong DNVTB phải xây dựng chiến lược cá nhân riêng; 

- Đảm bảo chiến lược luôn trong một chu trình liên tục và phát triển. 

Kết quả đạt được 

Tóm lại, sử dụng Bảng điểm cân bằng (BSC) có thể giúp DNVTB đo lường mức độ 

hiệu quả của chiến lược và việc thực hiện chiến lược. Các chỉ tiêu tỷ suất tài chính như tỷ suất 

sinh lợi của vốn chủ sở hữu, vốn kinh doanh, doanh thu,… là các chỉ tiêu để đánh giá tính 

hiệu quả của việc thực hiện chiến lược. Nhưng nhân tố đảm bảo cho khả năng sinh lợi về lâu 

dài là sự hài lòng từ phía chủ hàng thuê vận chuyển, thương hiệu của DNVTB. Do đó khi 

phân tích thị trường vận tải biển các DNVTB nên kiểm tra hiệu quả hoạt động của doanh 

nghiệp mình theo lĩnh vực thu hút các chủ hàng, khả năng giữ chân chủ hàng. Mô hình BSC 

là một phương pháp hiệu quả để xem xét chiến lược, hiệu suất hoạt động kinh doanh của 

DNVTB trên cả bốn phương diện căn bản: tài chính, đội ngũ nhân lực khối quản lý và thuyền 

bộ, chủ hàng, đổi mới và học hỏi.  
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Các yếu tố ảnh hưởng đến cầu vận chuyển hàng hóa bằng đường biển 
Factors influencing to demand of sea transportation 

 

Trương Thị Như Hà 

 Trường Đại học Hàng hải Việt Nam,  

truonghavmr@yahoo.com.vn 

Tóm tắt  

Nội dung của báo cáo nhằm đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến cầu vận chuyển hàng 

hóa bằng đường biển như biến động kinh tế xã hội, các sự kiện chính trị, cước phí, chi phí 

vận chuyển, sự thay đổi của cấu trúc thị trường, khoảng cách vận chuyển bình quân của hàng 

hóa, đặc điểm tính chất của hàng hóa, sự an toàn, tin cậy. Thông qua việc phân tích các yếu 

tố tác động đến cầu vận chuyển hàng hóa bằng đường biển sẽ giúp các nhà vận tải đề ra kế 

hoạch đúng đắn và hiệu quả trong việc khai thác phương tiện của mình. 

Từ khóa: Cầu, luật Cầu, các yếu tố ảnh hưởng Cầu, vận chuyển đường biển. 

Abstract 

 Report on evaluating the influence to demand of sea transporting such as economic 

and social upheaval, political events, freight and transporting cost, market structrure 

changes, the everage transport distance of goods, characteristics of the goods, the safety, 

confidence. Analyzing the determinants of demand of sea transporting will help the carriers 

plan properly and effectively in operating vessels. 

Keywords: Demand, law of demand, determinants of demand, sea transporting. 

1. Đặt vấn đề 

Việc giao thương buôn bán hàng hóa đóng vai trò quan trọng đối với mỗi quốc gia 

trên thế giới. Có nhiều phương thức để vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu như đường sắt, 

đường bộ, đường thủy và đường hàng không. Trong đó vận tải bằng đường biển giữ một vai 

trò quan trọng do có được những đặc tính vượt trội như có sức chở lớn, giá thành vận chuyển 

rất thấp do tàu biển có trọng tải lớn có khả năng chở hàng số lượng lớn, hàng siêu trường siêu 

trọng, cự li vận chuyển xa, có thể tới được tất cả các châu lục trên thế giới, định biên thuyền 

viên  trên 1 đơn vị sản lượng thấp nên năng suất lao động Ngành Vận tải biển cao. Hiện nay, 

lượng hàng hóa được vận chuyển giữa các châu lục bằng đường biển vẫn chiếm tỷ lệ cao 

nhất, đem lại nguồn thu rất lớn cho mỗi quốc gia. Vì vậy, cần hiểu rõ các yếu tố tác động đến 

cầu vận chuyển hàng hóa bằng đường biển để có chiến lược vận tải tầm quốc gia và toàn cầu, 

trong đó việc xác định nhu cầu tàu là cốt lõi. Nhu cầu tàu không chỉ phụ thuộc vào hệ số chất 

xếp riêng của nó, mà còn phụ thuộc vào nhiều nhân tố khác. Do đó, cần hiểu rõ về các yếu tố 

ảnh hưởng đến cầu vận tải biển nhằm tăng cầu, tăng nguồn thu từ phương thức vận chuyển 

đặc biệt quan trọng này. 

Bài báo cáo này nhằm nêu lên những nhân tố có ảnh hưởng đến cầu vận chuyển hàng 

hóa bằng đường biển. 

2. Cơ sở lý luận 

2.1. Cầu: là số lượng hàng hoá hay dịch vụ mà người mua có khả năng và sẵn sàng mua ở các 

mức giá khác nhau trong một thời gian nhất định, với điều kiện các yếu tố khác không thay 

đổi. 

2.2. Luật cầu: số lượng hàng hoá hoặc dịch vụ được cầu trong khoảng thời gian đã cho tăng lên 

khi giá của hàng hoá hoặc dịch vụ giảm xuống, với điều kiện các yếu tố khác không thay đổi. 

2.3. Các yếu tố xác định cầu và hàm số của cầu 

- Giá của hàng hoá: sự tác động này được thể hiện trong luật cầu. Giữa giá và lượng cầu 

có quan hệ nghịch biến, khi giá hàng hóa tăng lên thì lượng cầu về hàng hóa đó giảm xuống. 

- Thu nhập của người tiêu dùng: khi thu nhập tăng dẫn đến sự tăng cầu đối với hầu hết 

các hàng hoá nhưng không phải đối với mọi loại hàng hoá. Những hàng hoá có cầu tăng lên 
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khi thu nhập tăng lên được gọi là hàng hoá thông thường, còn các hàng hoá mà cầu giảm đi 

khi thu nhập tăng lên gọi là hàng thứ cấp . 

- Giá cả của các loại hàng hoá có liên quan: hàng hóa liên quan có 2 loại là hàng hóa 

thay thế và hàng hóa bổ sung. 

Hàng hoá thay thế: là hàng có thể sử dụng thay cho hàng hoá khác. Khi giá hàng hoá 

thay thế tăng, cầu đối với hàng hoá đang xét tăng. Ví dụ: xe buýt và phương tiện cá nhân, khi 

giá xe buýt tăng lên thì cầu đối với phương tiện cá nhân sẽ tăng lên. 

Hàng hoá bổ sung: là hàng hoá được sử dụng đồng thời với hàng hoá khác. Ví dụ: ga 

và bếp ga là hàng hoá bổ sung. Đối với hàng hoá bổ sung khi giá của một hàng hoá tăng lên 

thì cầu đối với hàng hoá bổ sung kia sẽ giảm đi. 

- Dân số: nếu các yếu tố khác cố định, dân số càng lớn thì lượng cầu sẽ tăng lên càng lớn. 

- Thị hiếu: thị hiếu là sở thích hay sự ưu tiên của người tiêu dùng đối với hàng hoá 

hoặc dịch vụ, thị hiếu có ảnh hưởng lớn đến cầu của người tiêu dùng. 

- Các kỳ vọng (sự mong đợi của người tiêu dùng): nếu người tiêu dùng hy vọng rằng 

giá cả của hàng hoá nào đó giảm xuống trong tương lai thì cầu hiện tại đối với hàng hoá của 

họ sẽ giảm xuống và ngược lại,... Các kỳ vọng cũng có thể về thu nhập, về thị hiếu, về số 

lượng người tiêu dùng,... đều tác động đến cầu đối với hàng hoá [1]. 

3. Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến cầu vận chuyển hàng hóa bằng đường biển 

3.1. Kinh tế thế giới 

Nhân tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến cầu vận chuyển hàng hóa bằng đường biển 

chính là sự phát triển của kinh tế thế giới. Điều này được thể hiện rất rõ kể từ khi cuộc khủng 

hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu từ cuối năm 2008 đến nay cộng với sự bất ổn 

chính trị diễn ra tại Ai Cập, Sirya, Libya, Trung Đông, khủng hoảng nợ công kéo dài ở Châu 

Âu, bế tắc chính trị dẫn đến đóng cửa chính phủ một thời gian ở Mỹ về biện pháp cắt giảm 

thâm hụt ngân sách Liên bang, rồi lũ lụt ở Thái Lan hay động đất sóng thần ở Nhật Bản. Tất 

cả những điều này đã làm cho lượng cầu và giá cước trên thị trường vận tải biển sụt giảm một 

cách nghiêm trọng. 

Sự chững lại của nền kinh tế Châu Âu do khu vực này phải đối mặt với suy thoái kinh 

tế cộng thêm những tác động của khủng hoảng nợ công, kèm theo đó là giá dầu tăng cao dẫn 

đến chỉ số giá tiêu dùng tăng, chỉ số tiêu dùng giảm khiến nền kinh tế thế giới 2012 rơi vào 

một năm đầy khó khăn. Ngành Vận tải biển cũng không nằm ngoài dòng xoáy đó. Cộng thêm 

vào đó là sự bùng nổ về nhu cầu vận tải từ thời gian 2006 - 2007 trước đó đã khiến Ngành 

Vận tải biển phải đương đầu với khó khăn dư cung giảm cầu nghiêm trọng. Từ quí 4 năm 

2008, giá cước vận tải vận tải giảm mạnh, khởi đầu là giá cước vận chuyển hàng rời và hàng 

bách hóa. Tính từ tháng 10 năm 2008 đến nay giá cước chỉ còn khoảng 10% đến 30% so với 

giữa năm 2008. Tính đến cuối quí 1 năm 2009, giá cước vận tải container chỉ còn 50% đến 

70% so với cùng kì năm trước, giá cước vận tải từ Việt Nam đi Châu Âu giảm 70%, chỉ còn 

30% so với thời điểm đầu năm 2008. Thậm chí một số hãng tàu lớn nhất như Maersk Lines 

hay Nol - APL cũng phải ngừng hoạt động một số tàu vì lượng hàng giảm mạnh, cước phí 

không đủ bù đắp chi phí. 

Ở Châu Á, cuối tháng 3 năm 2009 có gần 500 tàu container phải nằm chờ cho thuê, có 

những tàu neo chờ đến 3, 4 tháng. Một số chủ tàu container của Việt Nam bị trả tàu về hoặc 

không có ai thuê đã đưa vào khai thác tuyến nội địa làm cho giá cước vận tải nội địa sụt giảm. 

Việc các nước có mức tiêu thụ nhiên liệu cao như Mỹ, Châu Âu, Trung Quốc thực hiện cắt 

giảm chi phí do khủng hoảng đã làm giảm nhu cầu tiêu thụ dầu của thế giới, vì thế mà giá cước 

vận tải của tàu chở dầu cũng giảm. Những khó khăn nối tiếp khó khăn đã khiến các hãng tàu 

phải cơ cấu lại tuyến hoạt động, thu nhỏ qui mô nhằm cắt giảm chi phí thấp nhất có thể. Đối 

mặt với cuộc khủng hoảng dư cung, nhiều hãng tàu container đã đối phó với việc dừng khai 

thác tàu bằng cách giảm tốc độ khai thác. Thậm chí có những hãng tàu bị phá sản hay rơi vào 
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nguy cơ bị phá sản, có hãng tàu đã phải rút khỏi thị trường vận tải. Trải qua gần 8 năm suy 

thoái kinh tế thế giới nhưng theo nhận định vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc trong năm tới. Các 

hãng tàu trải qua cuộc sàng lọc, những hãng yếu kém không đủ năng lực cạnh tranh đành chấp 

nhận rút khỏi ngành, những hãng có khả năng và tiềm lực tài chính thì đang cố gắng cầm cự 

chờ đến lúc kinh tế hồi phục. 

3.2. Các sự kiện chính trị 

Cầu vận chuyển hàng hóa bằng đường biển chịu ảnh hưởng của những thay đổi chính 

trị như cuộc chiến tranh ở Nam Triều Tiên 1950 đến 1953, hay cuộc khủng hoảng kênh đào 

Suez và quốc hữu hóa kênh đào này của chính phủ Ai Cập năm 1956 khiến các tàu chở dầu 

sang Châu Âu phải chạy vòng qua Cape Horn đột ngột làm tăng cầu về tàu. Rồi chiến tranh 

giữa Ai Cập và Israel hồi tháng 5 năm 1967 dẫn đến kết cục là Kênh đào Suez bị đóng cửa, 

dầu nhập vào Châu Âu 1 lần nữa lại phải vòng qua Cape Horn. Cuộc cách mạng ở Iran năm 

1979 và việc tạm dừng xuất khẩu dầu của Iran đã có tác động rất lớn đến nền kinh tế toàn cầu 

và thị trường vận tải, giá dầu thô tăng mạnh. Cuộc chiến Vùng Vịnh diễn ra năm 1990, 1991 

đã làm cho ống dầu Dortyol phải đóng cửa kéo theo việc tích trữ dầu ngắn hạn đã làm tăng 

cầu về tàu. Chiến tranh giữa Mỹ và Iran năm 2003 đã ảnh hưởng tới giá dầu lửa tác động 

không nhỏ đến thị trường vận tải biển. 

Hiềm khích chính trị đã dẫn đến các liên minh lớn trên thế giới hạn chế hoặc không 

giao thương với nhau như lệnh trừng phạt Nga hiện nay của các nước Châu Âu nhằm bóp 

nghẹt kinh tế Nga và thuyết phục Tổng thống Vladimir Putin từ bỏ ủng hộ phe ly khai ở 

Ucraine. Đây là lệnh trừng phạt nặng nề nhất kể từ thời chiến tranh lạnh ảnh hưởng mạnh đến 

kinh tế Nga, góp phần làm giảm cầu vận tải biển. 

3.3. Giá cước và chi phí vận chuyển 
Giá cước là yếu tố quan trọng tác động đến cầu vận tải biển, nếu tỷ trọng cước trong 

tổng cấu trúc chi phí của hàng hóa càng lớn thì chủ hàng càng phải cân nhắc bởi nếu quá cao 

tới mức không có lợi cho chủ hàng sẽ khiến họ hạn chế việc kinh doanh làm cho sản lượng 

vận chuyển hàng hóa bằng đường biển giảm, cầu vận tải giảm, gây bất lợi cho người vận tải. 

So sánh với các phương thức vận tải khác, giá cước vận chuyển bằng đường biển rẻ 

hơn nhiều, nhờ đó các chủ hàng tiết kiệm được chi phí vận chuyển, tăng lợi nhuận doanh 

nghiệp khiến cầu vận tải biển tăng. Trong một cuộc trao đổi với Báo Giao thông về việc mở 

tuyến vận tải ven biển, ông Nguyễn Nhật - Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam cho biết có sự 

mất cân đối nghiêm trọng trong cơ cấu vận tải hàng hóa giữa các phương thức, ảnh hưởng 

xấu đến thị trường vận tải, gây thiệt hại cho người tiêu dùng, doanh nghiệp và nền kinh tế. 

Trên 70% hàng hóa được vận chuyển bằng đường bộ đã khiến phí vận chuyển cao. Thực tế 

cước vận tải đường bộ cao gấp nhiều lần, cá biệt có những mặt hàng cao gấp 10 lần so với 

vận tải đường biển tuyến Bắc Nam. Việc mở tuyến vận tải ven biển Quảng Ninh - Quảng 

Bình bước đầu đã hoạt động có hiệu quả. Hàng hóa phục vụ Dự án lọc hóa dầu nghi Sơn, 

hàng container từ Hải Phòng đi Vũng Áng phục vụ dự án Formosa, vận chuyển xi măng Nghi 

Sơn đi Quảng Bình, Quảng Trị,… đã bắt đầu chuyển sang đi đường biển. Ngay trong tháng 

đầu tiên đã có khoảng 50 nghìn tấn hàng hóa lựa chọn phương thức vận tải mới này.  

Trên thực tế, cước vận tải đường bộ từ Hải Phòng đi Thanh Hóa cho một container 20’ 

vào khoảng 10 đến 12 triệu đồng, đi Nghệ An Hà Tĩnh khoảng 18 đến 20 triệu đồng, trong 

khi đó cước bằng đường thủy tương ứng là 2,4 triệu đồng và 3 đến 3,2 triệu đồng. Thời gian 

vận chuyển từ Hải Phòng đi Thanh Hóa bằng đường bộ hết khoảng 6 giờ, bằng đường thủy 

khoảng 10 giờ. 

Chi phí vận chuyển là nhân tố trực tiếp và có ý nghĩa quyết định đến sự thay đổi cầu vận 

tải trong dài hạn. Khi chi phí vận chuyển tăng cao tới mức các chủ hàng không thể trả đủ tiền 

cước thì cầu vận tải biển có xu hướng giảm. Khi giá nhiên liệu tăng cao thì chi phí vận chuyển 

tăng, cước vận tải tăng. Các yếu tố như phí cảng, điều kiện tự nhiên của tuyến vận chuyển cũng 

ảnh hưởng đến chi phí vận chuyển, những vùng có điều kiện tự nhiên khí hậu càng khắc nghiệt 
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thì cước phí càng tăng làm giảm cầu vận chuyển trên tuyến đó. Vì thế tốc độ tăng chi phí trên 

các tuyến thương mại không giống nhau. Ngoài ra còn phải kể đến các yếu tố khác nữa như sức 

chở của tàu, hệ số lợi dụng sức chở, tuổi tàu, cự li vận chuyển, cước thuê tàu,… 

3.4. Sự thay đổi của cấu trúc thị trường mậu dịch 
Do thay đổi về cầu của loại hàng cụ thể. Trong suốt những năm 60, nhu cầu về dầu thô 

tăng rất nhanh với tốc độ cao gấp 2, gấp 3 lần so với tốc độ tăng của nền kinh tế do giá dầu 

thô lúc đó thấp. Một số nước Đông Âu và Nhật Bản đã chuyển từ việc sử dụng than đá sang 

dầu thô như nguồn năng lượng chính của mình. Vì thế thay vì nhập khẩu than đá, họ chuyển 

sang nhập khẩu dầu thô làm cho khối lượng vận chuyển mặt hàng này dao động lớn. Và sự 

tăng giá dầu gấp 10 lần, từ 2,9$ đầu năm 1970 lên gần 30$ 1 thùng vào cuối những năm 1970 

thì nhu cầu về dầu thô bị đảo ngược và giảm dần. Chính sự thay đổi về cầu hàng hóa này làm 

cho khối lượng hàng vận chuyển bằng đường biển có sự dịch chuyển và thay đổi. 

Những thay đổi về nguồn cung cấp hàng hóa cũng tác động đến cầu vận chuyển trên 

các tuyến. Trước chiến tranh Thế giới thứ 2, Anh là nước đứng đầu thế giới về xuất khẩu than 

với khối lượng than vận chuyển bằng đường biển sang các nước Nhật, Pháp, Đức năm 1937 

là 116 triệu tấn. Sau thế chiến, do khủng hoảng than ở châu Âu nên các tuyến vận chuyển 

than có sự thay đổi. Hiện Úc là quốc gia sản xuất than đứng thứ 4 trên thế giới (khoảng 400 

triệu tấn năm 2013), đứng sau Trung Quốc, Mỹ và Ấn độ, và là nước đứng đầu thế giới về 

xuất khẩu than (khoảng 200 triệu tấn năm 2013). Các nước nhập khẩu than đá của Úc phải kể 

đến là Nhật đứng vị trí số 1 với trên 115 triệu tấn năm 2013, tiếp đó là Trung Quốc và Hàn 

Quốc với hơn 40 triệu tấn. 70% lượng than của Úc chủ yếu xuất khẩu sang thị trường Châu 

Á, phần còn lại được tiêu thụ trên toàn thế giới trong đó có Châu Âu, Châu Phi và Châu Mỹ. 

Sự thay đổi về nguồn cung cấp than này đã làm thay đổi cầu vận chuyển than trên các tuyến. 

Những thay đổi do tái bố trí các nhà máy dẫn đến làm thay đổi các phương thức trao 

đổi thương mại. Trước đây, ở Việt Nam, việc sử dụng các sản phẩm điện tử như tivi, tủ lạnh, 

xe máy, điều hòa, điện thoại, máy tính hay đồ gia dụng,... phải nhập khẩu từ nước ngoài thì 

nay các nước đều thành lập các liên doanh hay khu công nghiệp tập trung như Samsung ở Bắc 

Ninh, Viship ở Bình Dương, Hải Phòng,… Honda, Piagio ở Vĩnh Phúc. Điều này làm giảm 

nhu cầu vận chuyển các mặt hàng này từ nước ngoài về Việt Nam, đồng thời làm tăng cầu 

vận chuyển các mặt hàng này từ Việt Nam đi các nước khác. 

Những thay đổi do chính sách vận tải của chủ hàng có ảnh hưởng không nhỏ đến nhu 

cầu vận chuyển hàng hóa bằng đường biển. Điển hình là ngành công nghiệp dầu khí. Trong 

thập niên 1970, để kiểm soát việc vận chuyển dầu bằng đường biển, các công ty dầu khí lớn 

trên thế giới đã đưa ra định mức về sản lượng, đóng thêm tàu mới, kí hợp đồng dài hạn với 

chủ tàu. Kể từ đó ngành dầu khí tăng trưởng đều đặn, thậm chí một lỗi nhỏ trong kế hoạch 

của họ cũng có thể được sửa một cách nhanh chóng. Vì thế thị trường giao ngay không còn 

được ưa chuộng, chiếm dưới 10% tổng nhu cầu vận chuyển, chỉ hoạt động để đề phòng có sự 

sụt giảm về tốc độ tăng trưởng thương mại hay rủi ro như việc đóng cửa kênh đào. Thế nhưng 

sự suy giảm mạnh của ngành thương mại dầu khí do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng dầu 

khí năm 1973 đã làm cho chính sách của các công ty này phải thay đổi rất nhiều. Đứng trước 

việc khối lượng vận chuyển ngày càng giảm, các chủ hàng đã tin dùng thị trường giao ngay 

làm cho thị trường này tăng từ 10% lên 50% trong thập niên 1990. Do đó, có thể nói chính 

sách của chủ hàng có tác động đáng kể đến nhu cầu vận chuyển hàng hóa bằng đường biển. 

3.5. Khoảng cách vận chuyển bình quân của hàng hóa 

Cầu về vận chuyển đường biển còn phụ thuộc vào quãng đường mà hàng hóa được 

chuyên chở, hay còn được coi như là khoảng cách bình quân trong thương mại đường biển. 

Những tuyến đường vận chuyển hay xuất hiện hiện tượng thời tiết xấu như bão, lốc,… sẽ cản 

trở việc vận chuyển hàng hóa, thậm chí tàu sẽ phải đi chệch hướng so với tuyến đường đã 

định ban đầu. Điều này làm tăng cự li vận chuyển bình quân, làm tăng thời gian hàng đến, 

tăng chi phí vận chuyển và sau cùng là làm giảm cầu vận chuyển. Có thể kể đến sự kiện 2 
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kênh đào nổi tiếng nhất được xây dựng. Đó là kênh đào Suez được khởi công xây dựng năm 

1859, hoàn thành năm 1869. Sự ra đời của kênh Suez đã rút ngắn quãng đường vận chuyển từ 

Châu Âu đến Châu Á, giảm từ hơn 10.000 hải lý xuống còn 6000 hải lý. Một kênh đào thứ 2 - 

Kênh đào Panama - khởi công xây dựng năm 1879 và hoàn tất năm 1914. Kênh đào này đã 

nối Thái Bình Dương với Đại Tây Dương ngang qua Châu Mỹ. Sự ra đời của 2 kênh đào này 

đã rút ngắn được khoảng cách vận chuyển hàng hóa xuyên các châu lục một cách đáng kể, kể 

từ đó làm tăng cầu vận chuyển hàng hóa vận chuyển bằng đường biển khá lớn, nhờ đó mà 

kinh tế biển cũng phát triển một cách mạnh mẽ. 

3.6. Đặc điểm, tính chất của hàng hóa 

Với các loại hàng hóa khác nhau thì chủ hàng sẽ lựa chọn vận chuyển theo các 

phương thức khác nhau. Hàng hóa trong thời gian vận chuyển sẽ gây ra chi phí tồn kho cho 

hàng hóa. Mức chi phí tồn kho tùy thuộc vào khối lượng và giá trị của chúng. Với những loại 

hàng hóa có giá trị thấp, hay hàng hóa siêu trường siêu trọng, những hàng hóa cần phải vận 

chuyển với khối lượng lớn như quặng, sắt, than,… thì việc vận chuyển bằng đường biển sẽ 

giúp tiết kiệm chi phí cho các chủ hàng, không đắt như đường hàng không mà lại có thể vận 

chuyển với khối lượng lớn, độ an toàn lại cao vì giao thông trên biển không bị tắc nghẽn như 

đường bộ. Vì thế mà cầu vận chuyển bằng đường biển của những mặt hàng này sẽ tăng lên. 

Ngược lại, những hàng hóa có giá trị cao như vàng, bạc, đá quý, đồ điện tử cao cấp,… hay 

cần giao hàng gấp lại đòi hỏi thời gian vận chuyển nhanh, đảm bảo tuyệt đối an toàn về giá trị 

và chất lượng hàng hóa, giảm chi phí tồn kho thì vận chuyển bằng đường hàng không thường 

được lựa chọn. Do vậy, cầu vận chuyển bằng đường biển những hàng hóa này không nhiều và 

có xu hướng giảm. 

3.7. An toàn, sự tin cậy 

An toàn và chất lượng cũng là một tiêu chí mà các chủ hàng quan tâm khi lựa chọn 

phương thức vận chuyển. Mặc dù tổn thất thiệt hại trong quá trình vận chuyển là rủi ro có thể 

được bảo hiểm nhưng các chủ hàng vẫn gặp nhiều khó khăn khi đòi bồi thường một khi xảy 

ra rủi ro hàng hải. Vì vậy, các chủ hàng muốn được đảm bảo giao hàng đúng hẹn và tiết kiệm 

chi phí bảo hiểm hàng hóa. 

Các hợp đồng thương mại quy định thời hạn giao hàng đúng lúc để phục vụ kịp thời 

cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Có nhiều chủ hàng sẵn sàng bỏ ra nhiều tiền hơn cho việc 

vận chuyển để được đảm bảo rằng hàng được giao đúng hẹn và cung cấp dịch vụ như đã 

quảng bá. Vì vậy, sự tin cậy của vận chuyển bằng đường biển trở thành một trong những tiêu 

chí đánh giá và lựa chọn của chủ hàng, và do đó tác động đến cầu vận tải biển. 

Ngoài các yếu tố kể trên thì các yếu tố khác như thời vụ vận chuyển, thuế, phí, lệ 

phí,… cũng là những yếu tố tác động không nhỏ đến cầu vận chuyển hàng hóa bằng đường 

biển. Sự không cân xứng trên thị trường vận tải là do tính mùa vụ gây ra, rất khó để lập kế 

hoạch, mỗi khi đến mùa thu hoạch thì thị trường vận tải lại tấp nập hơn bao giờ hết, cung 

không đủ đáp ứng cầu, đây cũng là cơ hội đế các nhà vận tải nâng giá cước chốt lời. Thuế, lệ 

phí tác động đến giá thành vận tải làm ảnh hưởng đến giá cước vận tải, giá cước cao sẽ làm 

giảm cầu đối với vận tải [2]. 

4. Kết luận 
Mỗi nhân tố ảnh hưởng đến cầu vận tải biển có tầm quan trọng riêng, mức độ và xu 

hướng tác động khác nhau. Dù là vận tải theo hình thức nào đi chăng nữa, các nhà vận tải đều 

phải đảm bảo lợi ích không chỉ cho mình mà cả khách hàng của mình. Khi phân tích các yếu 

tố tác động đến cầu vận tải, các nhà vận tải sẽ vạch ra được kế hoạch đúng đắn, hiệu quả, tìm 

ra biện pháp hợp lý nhằm duy trì và không ngừng tăng lên nhu cầu vận chuyển.  

Tài liệu tham khảo 
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Sử dụng mô hình VAR để xác định mối quan hệ  

giữa một số chỉ tiêu kinh tế vĩ mô với sản lượng vận chuyển hàng hóa 
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Tóm tắt 

Phân tích định lượng đang được sử dụng trong rất nhiều nghiên cứu về các lĩnh vực 

kinh tế, tài chính trên thế giới cũng như tại Việt Nam. VAR là một trong những mô hình định 

lượng khá phổ biến, dùng để xác định mối quan hệ đa chiều giữa các nhân tố kinh tế được 

cho là có mối quan hệ với nhau. Sử dụng mô hình này để phân tích mối quan hệ giữa một số 

chỉ tiêu kinh tế vĩ mô chủ yếu với sản lượng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển ở Việt 

Nam, tác giả nhận thấy tồn tại mối quan hệ khá chặt giữa kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng 

hóa với sản lượng vận tải biển. Kết quả này gợi ý nhiều ý tưởng về chính sách nhằm phát 

triển đồng thời cả thương mại quốc tế và hoạt động vận chuyển đường biển ở Việt Nam trong 

giai đoạn hiện nay. 

Từ khóa: Mô hình VAR trong phân tích kinh tế vận tải biển, sản lượng vận tải biển. 

Abstract 

Quantitative analysis is used in many research projects of economics and finance in 

the world as well as in Vietnam. VAR is one of the popular quantitative models, which is used 

to define multi-dimensional relationships between economic factors which are believed to 

have relationships with each other. Using this model to analyze the relationship among some 

macroeconomic indicators with output of transport of goods by sea in Vietnam, the authors 

found that there is tight relationship between turnover export and import of goods with 

shipping volume.This result suggests some policy ideas to develop simultaneously both 

international trade and sea transport operations in Vietnam in the current period. 

Keywords: VAR model in analysing sea transport economics, shipping volume. 
 

1. Giới thiệu 

Trong mỗi nền kinh tế, người ta có thể dễ dàng quan sát tác động qua lại giữa các hoạt 

động kinh tế, thuộc các lĩnh vực khác nhau. Mối quan hệ đa chiều, đan xen này thường xuyên 

thu hút các nhà nghiên cứu, gợi ý nhiều chủ đề thảo luận sôi nổi trên các diễn đàn kinh tế. 

Vận tải biển nói chung, vận chuyển hàng hóa bằng đường biển nói riêng, với tư cách là một 

ngành dịch vụ, được đánh giá là chịu sự ảnh hưởng lớn từ các hoạt động đầu tư và thương 

mại quốc tế. Vậy, thực chất, mối quan hệ này có tồn tại hay không và mức độ ảnh hưởng của 

các nhân tố vĩ mô nói trên đến hoạt động hàng hải như thế nào? Bằng công cụ định lượng phù 

hợp, tác giả muốn tìm ra câu trả lời thuyết phục và khoa học nhất. 

2. Lược sử nghiên cứu  

Ở Việt Nam, các công trình nghiên cứu về vận tải biển chủ yếu tập trung vào các vấn 

đề vi mô, trong phạm vi doanh nghiệp hoặc trong nội bộ ngành, mang đặc tính khai thác và 

ứng dụng. Ví dụ như qui hoạch phát triển bến cảng, hoàn thiện mô hình quản lý cảng biển, 

xây dựng mô hình vận tải, hay nâng cao năng lực cạnh tranh của đội tàu biển,… Trong các 

nghiên cứu này, mối quan hệ và tầm ảnh hưởng của các nhân tố vĩ mô đối với hoạt động vận 

tải biển đều được đưa ra và phân tích ở những góc độ khác nhau, nhằm phục vụ mục tiêu 

nghiên cứu. Tuy nhiên, chủ đề này chưa từng được nghiên cứu một cách độc lập và kỹ lưỡng. 
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Hơn nữa, các nghiên cứu về kinh tế vận tải biển từ trước tới nay chủ yếu chỉ dừng lại ở phân 

tích và đánh giá dựa trên phương pháp thống kê mô tả. Việc sử dụng công cụ nghiên cứu định 

lượng còn khá hạn chế. Ngoài một số nghiên cứu dự báo lượng hàng hóa thông qua cảng hoặc 

lượng hàng hóa vận chuyển, theo tác giả được biết, đến nay, trong lĩnh vực vận tải biển, chưa 

có nghiên cứu nào về mối quan hệ giữa kinh tế vĩ mô và kinh tế ngành có sử dụng mô hình 

VAR làm công cụ phân tích định lượng, phương pháp và công cụ nghiên cứu. 

Năm 2011, giải Nobel Kinh tế được trao cho nhà khoa học kinh tế người Mỹ 

Christopher Sims vì các nghiên cứu thực nghiệm trên mô hình kinh tế lượng VAR do chính 

ông đề xuất từ năm 1980. Các nghiên cứu này được đánh giá là cực kỳ quan trọng và có ảnh 

hưởng lớn tới kinh tế vĩ mô. VAR là viết tắt của thuật ngữ Vector Autoregression, tạm dịch 

sang tiếng Việt là mô hình vector tự hồi qui. Mô hình này thực chất là sự kết hợp của 2 

phương pháp: tự hồi qui đơn chiểu (univeriate autoregression AR) và phương trình ngẫu 

nhiên (simultanious equations - Ses)[4]. Dạng cơ bản của VAR là: 

Yt = A 1  Y   t-1 + A 2  Y   t-2 + …… + A p  Y   t-p + st + ut  [1] 

Trong đó:  Yt là một chuỗi số thời gian gồm m biến ngẫu nhiên dừng; 

  Ai là ma trận vuông cấp m*m, I = 1,2,…, p; 

st là vector các yếu tố xác định có thể bao gồm hằng số, xu thế tuyến tính hoặc 

đa thức; 

  st = (s1t, s2t, …, smt)’; 

  u là vector các nhiễu trắng. 

 Ý tưởng của Slims khi xây dựng VAR là để đo lường phản ứng của các biến số vĩ mô 

trước các cú sốc kinh tế. Trong đó, một biến số có thể chịu tác động của các biến số khác, và 

đồng thời cũng tự ảnh hưởng đến chính nó (cú sốc độc lập). Một cách tổng quát, chúng ta có 

thể hiểu VAR là một mô hình vector với các biến số tự hồi qui. Trong đó, mỗi biến số phụ 

thuộc tuyến tính vào các giá trị trễ của chính nó và giá trị trễ của cả các biến số khác [2]. 

 Hiện nay, VAR được coi là một công cụ định lượng mạnh, sử dụng rất rộng rãi trong 

các nghiên cứu sử dụng chuỗi số thời gian liên quan đến lĩnh vực tài chính tiền tệ. Trên thế 

giới, các nghiên cứu thành công với mô hình VAR chủ yếu là phân tích chính sách công và 

tác động qua lại giữa các biến số kinh tế vĩ mô như dự trữ ngoại hối và sự biến động của 

chính sách tiền tệ (Bernank and Mehov - 1998), tính trung lập trong dài hạn của tiền tệ qua 

các cú sốc liên quan đến chính sách tiền tệ (King, Plosser, Stock and Watson - 1991),… 

Nhiều nghiên cứu do IMF và WB tài trợ cũng sử dụng VAR như một trong những công cụ 

định lượng cơ bản. Tại Việt Nam trong khoảng 10 năm gần đây, VAR được dùng nhiều trong 

các nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của các biến số vĩ mô trong kinh tế và tài chính, như ứng 

dụng mô hình VAR trong nghiên cứu mối quan hệ giữa FDI và tăng trưởng kinh tế (PGS.TS 

Ngô Văn Thứ, ThS. Hồ Đắc Nghĩa - 2012); ứng dụng VAR và ECM trong phân tích tác động 

của tỷ giá lên cán cân thương mại Việt Nam 1999 - 2012 (Nguyễn Đức Hùng - 2013), phân 

tích các nhân tố quyết định lạm phát ở Việt Nam: bằng chứng và thảo luận (Nguyễn Thị Thu 

Hằng, Nguyễn Đức Thành - 2013),… 

 3. Mối quan hệ giữa một số chỉ tiêu kinh tế vĩ mô và sản lượng vận chuyển hàng hóa 

bằng đường biển ở Việt Nam 

Vận tải kết nối các hoạt động sản xuất của một nền kinh tế, góp phần vào thành tựu 

kinh tế quốc dân. Các quá trình cung ứng, tiêu thụ sản phẩm, thậm chí cả quá trình sản xuất 

của các doanh nghiệp đều liên quan đến vận tải. Trong số các phương thức vận tải phổ biến 

hiện nay, vận tải biển là một phân ngành lớn. Các số liệu thống kê cho thấy, có đến 80 - 90% 

hàng hóa thương mại trên thế giới cũng như của Việt Nam được chuyên chở bằng hình thức 

này. Như vậy, có thể tồn tại mối liên hệ chặt chẽ giữa các biến số vĩ mô phản ánh kết quả hoạt 

động của nền kinh tế với sản lượng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển. Vấn đề này đã 
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được đề cập đến trong một số nghiên cứu chuyên ngành nhưng chỉ dừng lại ở các đánh giá 

định tính và thống kê mô tả hoặc xây dựng các hàm hồi qui đơn với cỡ mẫu nhỏ (15 năm). Để 

có cái nhìn tổng thể, toàn diện và khoa học hơn, cần sử dụng một công cụ định lượng đủ 

mạnh, cho phép đánh giá các mối quan hệ đa chiều giữa các biến số vĩ mô và biến số phản 

ánh kết quả sản xuất của ngành. Trong khuôn khổ bài báo này, tác giả tập trung xem xét mối 

quan hệ giữa GDP, giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu, tổng đầu tư toàn xã hội và sản lượng 

vận chuyển đường biển bằng mô hình VAR để trả lời câu hỏi liệu có mối liên hệ định lượng 

nào đó giữa các chỉ tiêu này hay không? Và nếu thực sự tồn tại quan hệ giữa chúng thì những 

khuyến nghị nào sẽ được đưa ra để thúc đẩy sự phát triển hàng hải Việt Nam trong sự phát 

triển kinh tế đất nước nói chung? 

3.1. Dữ liệu và khảo sát dữ liệu để đảm bảo các yêu cầu của mô hình 

Bài báo sử dụng bộ số liệu thứ cấp gồm 29 quan sát được thu thập theo năm từ 1986 

đến 2014. Các số liệu về giá trị xuất khẩu (EX), giá trị nhập khẩu (IM) và tổng đầu tư toàn xã 

hội (INV) được lấy từ webside của Ngân hàng Thế giới (WB). Riêng số liệu về sản lượng vận 

tải biển (STO) được lấy từ số liệu của Tổng Cục Thống kê do tác giả tổng hợp từ các cuốn 

niên giám Thống kê từ năm 1990 đến nay. 

Một trong những điều kiện của mô hình là các chuỗi số thời gian phải có tính dừng. 

Kiểm định tính dừng của cả 4 chuỗi số liệu đều cho thấy đây là các chuỗi không dừng. Nhưng 

sử dụng phương pháp Bob Jenkins với sai phân bậc nhất đều cho thấy các chuỗi này dừng ở 

mức ý nghĩa 1%. 

Bảng 1. Kết quả kiểm định tính dừng đối với các biến số của mô hình 

Biến số Sai phân bậc 1 Giá trị độ trễ (ADF) 
Giá trị tới hạn (Mức 

ý nghĩa 1%) 
Kết luận 

EX DEX -5.127 -3.700 Chuỗi dừng 

IM DIM -3.733 -3.700 Chuỗi dừng 

INV DINV -4.756 -3.700 Chuỗi dừng 

STO DSTO -3.748 -3.711 Chuỗi dừng 

 

Bảng 2. Xác định độ trễ theo chỉ tiêu lựa chọn AIC  

 
 

* indicates lag order selected by the criterion (cho biết độ trễ theo các tiêu chí lựa 

chọn); 

LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level) (Kiểm định hiệu chỉnh 

ở mức ý nghĩa 5%). 

Kết quả cho thấy trễ bằng 2. 

Các nghiệm đều nằm trong vòng tròn đơn vị. Như vậy, mô hình VAR ổn định. 

Kết quả khảo sát cho thấy mô hình đảm bảo đầy đủ các điều kiện về tính dừng, tính ổn 

định và có độ trễ xác định bằng 2. 
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Bảng 3. Kiểm định tính ổn định 

 
3.2. Kiểm tra tương quan phần dư  

 Phần dư của phương trình có tương quan với nhau chứng tỏ cú sốc xảy ra với một 

biến có tác động đến các biến còn lại. 

Bảng 4. Kiểm tra tương quan của các phần dư 

      DINV      DEX     DIM    DSTO 

DINV  1.000000 -0.256225  0.539246  0.082898 

DEX -0.256225  1.000000  0.466583  0.029151 

DIM  0.539246  0.466583  1.000000  0.296845 

DSTO  0.082898  0.029151  0.296845  1.000000 

3.3. Kiểm định nhân quả 

Kết hợp với kiểm định nhân quả Granger, ta có bảng kết quả như sau: 

Bảng 5. Kiểm định nhân quả Granger 

Biến phụ 

thuộc 

Biến 

độc lập 
Chi sq P value Kết luận 

DINV DEX 13.994 0.0009 Đầu tư phụ thuộc vào xuất khẩu 

DEX DINV 12.721 0.0017 Xuất khẩu phụ thuộc vào đầu tư 

DINV DIM 9.0132 0.0110 Đầu tư phụ thuộc vào nhập khẩu 

DIM DINV 8.7519 9.0126 Nhập khẩu phụ thuộc vào đầu tư 

DINV DSTO 2.207 0.3317 VTB không tác động đến đầu tư 

DSTO DINV 3.2836 0.1936 Đầu tư không tác động đến VTB 

DEX DIM 2.3692 0.3059 Nhập khẩu không tác động đến xuất khẩu 

DIM DEX 0.1313 0.9365 Xuất khẩu không tác động đến nhập khẩu 

DEX DSTO 0.7577 0.6847 VTB không tác động đến xuất khẩu 

DSTO DEX 8.9278 0.0115 Xuất khẩu tác động đến VTB 

DIM DSTO 1.9061 0.3856 VTB không tác động đến nhập khẩu 

DSTO DIM 5.3135 0.0702 Nhập khẩu tác động đến VTB 
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3.4. Phân tích phản ứng đẩy 

Sử dụng phương pháp Cholesky, trong đó, các biến được sắp xếp theo quan hệ nhân 

quả như sau: DINV, DEX, DIM, DSTO. Trật tự sắp xếp này được xác định dựa trên giả thiết 

rằng kết quả hoạt động vận tải biển là hệ quả của các hoạt động đầu tư và xuất nhập khẩu. Sự 

gia tăng đầu tư toàn xã hội và thương mại quốc tế có ảnh hưởng tích cực đến vận tải biển. Kết 

quả cho thấy tổng giá trị đầu tư toàn xã hội không tác động đến kết quả hoạt động vận chuyển 

hàng hóa bằng đường biển và ngược lại. Nhưng sản lượng vận chuyển đường biển phụ thuộc 

khá chặt vào tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu và không có mối quan hệ ngược 

lại.  

3.5. Phân rã phương sai  

Để xác định mức độ tác động cũng như độ trễ tác động của các biến DINV, DEX, 

DIM đến DSTO ta có: 

Bảng 6. Kết quả phân rã phương sai 

 
Biến động sản lượng vận tải biển chủ yếu phụ thuộc vào các giá trị quá khứ của chính 

nó. Tuy nhiên, ta cũng có thể thấy sự chi phối của giá trị kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu. 

Số liệu  cho thấy sự biến động giá trị xuất khẩu không ảnh hưởng ngay lập tức đến sản lượng 

vận chuyển đường biển. Sự tác động này chỉ bắt đầu quan sát được ở năm thứ 2, trễ khoảng 1 

năm, với mức độ tương đối nhỏ. Tầm ảnh hưởng của xuất khẩu đối với sản lượng vận chuyển 

có xu hướng ngày càng lớn theo thời gian. Đến năm thứ 10, mức độ ảnh hưởng này đã lên tới 

30%. Khác với xuất khẩu, tác động của sự thay đổi nhập khẩu đối với sản lượng vận chuyển 

có thể quan sát được gần như ngay lập tức, tăng dần đến năm thứ 3. Sau đó, tác động này 

giảm chậm theo thời gian. 

3.6. Gợi ý chính sách  

Mặc dù trễ khoảng 1 năm nhưng giá trị kim ngạch hàng hóa xuất khẩu có tác động dài 

hạn, tương đối mạnh đến sản lượng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển và ngày càng tăng 

theo thời gian. Như vậy, muốn gia tăng hoạt động hàng hải, các chính sách thúc đẩy và 

khuyến khích phát triển vận tải biển phải được đồng bộ hóa với các chính sách khuyến khích 

xuất khẩu. Việc Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại thế giới 

WTO (2006), tham gia Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương TPP và 

ký kết nhiều hiệp định kinh tế song phương và đa phương không chỉ tạo điều kiện phát triển 

các hoạt động xuất khẩu mà còn gián tiếp tác động tích cực đến vận tải biển. Tuy nhiên, để 

trở thành một quốc gia hàng hải có ngành vận tải đường biển phát triển, tương xứng với tiềm 

năng và lợi thế, cần có một chính sách chung nhất quán. Đó là giành quyền vận tải hàng hóa 

xuất khẩu cho đội tàu biển Việt Nam. Theo số liệu thống kê, hiện nay, đội tàu biển Việt Nam 

mới chỉ đảm nhận khoảng 13 - 20% tổng sản lượng hàng hóa xuất khẩu. Như vậy, nếu có một 
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chính sách tốt, kết hợp với sự phối hợp chặt chẽ giữa các nhà xuất khẩu và chủ tàu thì sẽ có 

rất nhiều cơ hội cho vận tải biển Việt Nam. 

Tương tự như với xuất khẩu, giá trị kim ngạch nhập khẩu cũng có tác động đến sản 

lượng vận chuyển đường biển. Tác động này gần như có thể quan sát ngay lập tức vì ngay khi 

giá trị nhập khẩu thay đổi thì sản lượng vận tải biển đã cùng lúc tăng lên. Tuy là tác động tắt 

dần nhưng nếu duy trì tốc độ gia tăng nhập khẩu thì chắc chắn ngành vận tải biển vẫn sẽ được 

lợi. Ở góc độ lý thuyết, nhập khẩu có tác động tiêu cực đến sản lượng quốc gia. Nhưng trong 

bối cảnh chuyên môn hóa toàn cầu hiện nay, lý thuyết lợi thế so sánh cho thấy, một quốc gia 

muốn gia tăng sản lượng thì cần thúc đẩy cả xuất khẩu và nhập khẩu. Trong khuôn khổ bài 

viết này, tác giả không đề cập đến những khía cạnh sâu hơn về cơ cấu, chủng loại hàng hóa 

xuất nhập khẩu nhưng rõ ràng là vận tải biển Việt Nam được lợi nếu chúng ta sử dụng các 

chính sách khuyến khích nhập khẩu hợp lý, hài hòa lợi ích quốc gia và quốc tế. Bài toán chính 

sách lúc này quay trở lại với việc giành quyền vận tải trong các hợp đồng nhập khẩu hàng 

hóa. Điều này phụ thuộc rất lớn vào vị thế quốc gia, vào năng lực cạnh tranh của các doanh 

nghiệp xuất nhập khẩu và cả các doanh nghiệp Vận tải biển của Việt Nam. 

Cuối cùng, tác động nội sinh của sản lượng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển đến 

chính nó rất lớn, đặc biệt là trong dài hạn. Vì vậy, bên cạnh các chính sách thúc đẩy ngoại 

thương, chúng ta cũng cần tập trung vào các chính sách hỗ trợ và khuyến khích vận tải biển 

về nguồn vốn phát triển đội tàu, về đào tạo nguồn nhân lực hàng hải chất lượng cao,… Bên 

cạnh đó, các doanh nghiệp vận tải biển của Việt Nam cũng phải chủ động tìm cách nâng cao 

năng lực cạnh tranh bằng nhiều biện pháp như tái cấu trúc đội tàu, liên kết và hợp tác, mở 

rộng quan hệ với các đối tác xuất nhập khẩu trong và ngoài nước,… để tạo thế và lực mới, mở 

rộng qui mô và năng lực chuyên chở hàng hóa. 

4. Kết luận 

Sử dụng phương pháp phân tích định lượng để đánh giá ảnh hưởng của tổng đầu tư 

toàn xã hội, giá trị kim ngạch xuất và nhập khẩu đến sản lượng vận tải biển cho thấy ảnh 

hưởng đáng kể của thương mại quốc tế đến hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng đường biển. 

Kết quả của mô hình hoàn toàn phù hợp với lý thuyết kinh tế, cho thấy các chính sách khuyến 

khích phát triển ngoại thương đều có tác động gián tiếp tích cực tới vận tải biển. Như vậy, 

đồng bộ hóa hệ thống các chính sách thương mại và vận tải sẽ là cơ sở quan trọng để gia tăng 

sự đóng góp của cả hai ngành kinh tế quan trọng này vào thành tựu kinh tế quốc dân. 
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Tóm tắt 

 Đội tàu dầu của Việt Nam có vai trò quan trọng trong việc bình ổn thị trường tiêu 

dùng và đảm bảo ổn định sản xuất của nền kinh tế Việt Nam trong thời gian qua. Bài báo này 

sẽ giới thiệu sự tăng trưởng của đội tàu này trong thời gian qua và dự tính nhu cầu cần thiết 

trong thời gian tới. 

 Từ khóa: Dự tính nhu cầu tàu, tàu chở dầu thô, tàu dầu sản phẩm. 

Abstract 

 Vietnam’s tanker fleet has played an important role in stabilizing the market as well 

as the country’s economy in the recent years. The paper presents the development of this fleet 

in recent years and estimation of the required demand in the near future. 

Keyword: Estimation of demand, crude oil Carrier, oil product tanker. 
 

1. Sự cần thiết của việc dự tính nhu cầu tàu dầu 

Trong thời gian qua, đội tàu biển Việt Nam nói chung và đội tàu dầu Việt Nam nói 

riêng đã trải qua các giai đoạn phát triển không ổn định, mất cân đối. Việc phát triển đội tàu 

còn mang tính tự phát, vì lợi ích trước mắt, không theo quy hoạch, nằm ngoài các định hướng 

hướng phát triển của Nhà nước [3]. Phần lớn các chủ tàu chỉ tập trung đầu tư các loại tàu 

hàng khô dễ khai thác và dễ dàng tham gia thị trường, trong khi đó các tàu chuyên dụng vận 

chuyển dầu và sản phẩm dầu thì ít được quan tâm phát triển, gây nên tình trạng thừa loại tàu 

này những thiếu loại tàu khác, mặc dù quy mô đội tàu theo trọng tải có tăng trong ngắn hạn.  

Thực tế, nhiều chủ tàu không có thông tin để có thể biết được mức cung của từng loại 

tàu đạt đến bão hòa hay chưa, nhu cầu tàu các loại còn thiếu bao nhiêu để họ có lựa chọn hợp 

lý cho việc đầu tư của họ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân làm mất cân đối cơ cấu 

đội tàu biển Việt Nam. 

Để phát triển cân đối cơ cấu đội tàu biển Việt Nam trong giai đoạn tới nhằm đảm bảo 

mức cung hợp lý cho thị trường và đảm bảo tính hiệu quả của việc đầu tư thì cần có những 

thông tin về nhu cầu tàu để cho các nhà đầu tư tham khảo trước khi ra quyết định. 

2. Đánh giá sự phát triển của đội tàu dầu Việt Nam 

 Tàu dầu được đề cập trong phạm vi nghiên cứu của bài viết này là các tàu được đóng 

hoặc trang bị phù hợp để dùng vào việc chuyên chở dầu mỏ và sản phẩm dầu theo công nghệ 

chở xô. 

 Tàu chở dầu thô (Crude Oil Carrier) là những tàu được thiết kế chuyên để vận chuyển 

các loại dầu mỏ nguyên khai. Đội tàu chở dầu thô có thể được chia thành nhiều nhóm khác 

nhau theo cỡ tàu (Size), mỗi một nhóm vận hành như một thị trường riêng biệt và có những 

yêu cầu đặc biệt. Tuy nhiên, những tàu chở dầu thô chạy trên các tuyến quốc tế thường có 

trọng tải lớn, từ cỡ Panamax (60.000 DWT) trở lên. 

 Tàu dầu thành phẩm (Oil Products Tanker) là những tàu được thiết kế chuyên để vận 

chuyển các loại dầu sản phẩm, chúng tạo ra một nhóm tàu riêng biệt trong đội tàu dầu thế 

giới, nhưng nhìn chung là cỡ nhỏ hơn tàu chở dầu thô. Đa số tàu chở dầu sản phẩm cỡ từ 10 - 

50.000 DWT, mặc dù vẫn có một số lượng lớn tàu chở dầu thành phẩm cỡ trên từ 50.000 

DWT. Tàu dầu sản phẩm thường có nhiều khoang chứa hàng cho phép tách biệt các cấp hàng 
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khi được chở trong mỗi hầm. Các tàu chở dầu thành phẩm nói chung có vỏ két phủ sơn để 

ngăn ngừa nhiễm bẩn hàng hóa, đây là điểm khác biệt cơ bản với tàu chở dầu thô, vì vậy mà 

giá cả tàu loại này bao giờ cũng đắt hơn tàu chở dầu thô cùng cỡ [4].  

 Tàu dầu Việt Nam là các tàu được đăng ký trong sổ đăng ký tàu biển Việt Nam, mang 

cờ quốc tịch Việt Nam, không phân biệt chủ sở hữu trong hay ngoài nước. 

 Các chỉ tiêu đánh giá là những chỉ tiêu tự nhiên, tương đồng với các tiêu thức thống kê 

của ngành Hàng hải thế giới và của ngành Hàng hải Việt Nam. 

2.1. Các chỉ tiêu đánh giá sự phát triển đội tàu dầu [4] 

2.1.1. Chỉ tiêu về số lượng tàu 

                     Nti = Nđki +Nbsi –Ntli;   (tàu)                                 (1) 

Trong đó:  Nti là số lượng tàu loại tàu i hiện có tại thời điểm tính toán, (tàu); 

     Nđki là số lượng loại tàu i có đầu kỳ (tàu); 

    Nbsi là số lượng loại tàu i được bổ sung trong kỳ (tàu); 

     Ntli là số lượng loại tàu i được thanh lý trong kỳ (tàu); 

                 i =2 (tàu chở dầu thô và tàu chở dầu sẩn phẩm). 

2.1.2. Chỉ tiêu về tổng trọng tải và tổng dung tích đăng ký đội tàu quốc gia 

 Về tổng trọng tải đội tàu dầu, được tính theo công thức sau: 

   DWT =  ∑(DWTji*Nji) (tấn)                  (2) 

Trong đó:   DWT là tổng trọng tải của đội tàu dầu tại thời điểm tính toán (tấn); 

       DWTji là trọng tải của tàu cỡ j thuộc loại tàu i (tấn); 

     Nji là số lượng của tàu cỡ j thuộc loại tàu i (tàu). 

 Về tổng dung tích đăng ký của đội tàu dầu, được tính theo công thức sau: 

   GT=  ∑(GTji*Nji)  (gt)                                      (3) 

Trong đó: 

GT là tổng dung tích đăng ký toàn phần của đội tàu dầu tại thời điểm tính toán (gt); 

 GTji là dung tích đăng ký toàn phần của tàu cỡ j thuộc loại tàu i (gt); 

Nji là số lượng của tàu cỡ j thuộc loại tàu i (tàu). 

2.1.3. Tốc độ tăng trưởng hàng năm của đội tàu dầu theo quy mô 

                                      Ktt = (QMt/QMt-1)*100 (%)                                (4) 

Trong đó: QMt: Giá tri đại lượng đặc trưng theo quy mô (số lượng, trọng tải hoặc dung tích) 

của đội tàu năm t; 

     QMt-1: Giá trị đại lượng đặc trưng theo quy mô của đội tàu năm t-1. 

2.2. Thực trạng phát triển đội tàu dầu Việt Nam trong giai đoạn từ 2011 đến 2015 

Đội tàu dầu Việt Nam trong những năm qua do nhiều chủ tàu thuộc mọi thành phần 

kinh tế đầu tư và kinh doanh dưới nhiều loại hình doanh nghiệp khác nhau. Trong đó, chỉ có 4 

đơn vị kinh tế lớn là Tổng Công ty hàng hải Việt Nam (Vinalines), Tập đoàn Dầu khí Việt 

Nam (Petro - Vietnam), Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và Tổng công ty 

Công nghiệp tàu thuỷ (SBIC) sở hữu đội tàu với các tàu có trọng tải trên 10.000 DWT. Phần 

còn lại là đội tàu nhỏ thuộc các thành phần kinh tế tư nhân, nhỏ lẻ với số lượng tàu sở hữu ít, 

trọng tải nhỏ [2]. Việc đánh giá thực trạng phát triển của đội tàu dầu Việt Nam dựa theo Quy 

hoạch phát triển vận tải biển Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ Việt Nam phê duyệt 

bởi Quyết định số 1601/QĐ-TTg năm 2009 và điều chỉnh năm 2014. Thực trạng phát triển 

đội tàu dầu Việt Nam năm 2011 đến 2015 được chỉ ra ở bảng 1. 
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Bảng 1. Tình hình phát triển đội tàu dầu Việt Nam từ năm 2011 đến 2015 

Năm 

Số lượng Tổng trọng tải Tổng dung tích 

Chiếc 
% so với năm 

trước 
DWT 

% so với năm 

trước 
GT 

% so với năm 

trước 

2011 130  - 1,591,206 -  953,980  - 

2012 132 1.015 1,641,034 1.031 975,654 1.022 

2013 127 0.964 1,563,044 0.952 970,478 0.994 

2014 132 1.039 1,695,044 1.084 1,080,811 1.114 

2015 133 1.007 1,710,283 1.008 1,129,059 1.045 

Nguồn: Tổng hợp từ các báo cáo tổng kết hàng năm của Cục Hàng hải Việt Nam [1] 

  Trong giai đoạn từ 2011 đến 2015, nhìn chung tổng trọng tải của đội tàu dầu Việt 

Nam tăng từ 1.59 triệu DWT lên đến 1.7 triệu DWT, đạt 7.5% trong vòng 5 năm, bình quân 

tăng 1.5 %/năm. Nhìn chung đội tàu dầu Việt Nam tăng trưởng chậm cả về số lượng và trọng 

tải. Nguyên nhân là do các chủ tàu chưa dám bỏ vốn đầu tư mới mà chỉ cơ cấu lại loại tàu, 

tuổi tàu và cỡ tàu cho phù hợp tình hình thị trường và điều kiện kinh doanh cụ thể của họ. 

 Theo quy hoạch phát triển Vận tải biển đến 2020 và định hướng đến năm 2030, tổng 

nhu cầu trọng tải đội tàu dầu các loại đến năm 2015 là 2,391,233 DWT, trong đó, đội tàu chở 

dầu sản phẩm là 1,399,577 DWT (tuyến quốc tế cần 818,182 DWT; tuyến nội địa cần 

581,385 DWT), đội tàu chở dầu thô là 991,667 DWT (tuyến quốc tế là 666,667 DWT; tuyến 

nội địa là 325,000 DWT). Đến năm 2020, nhu cầu tổng trọng tải đội tàu dầu Việt Nam cần từ 

3.61 triệu đến 3.98 triệu DWT. Trong đó, đội tàu dầu sản phẩm cần từ 1.69 triệu đến 1.77 

triệu DWT; đội tàu dầu thô cần từ 1.92 triệu đến 2.21 triệu DWT [5]. 

Tàu dầu sản phẩm sử dụng cỡ tàu từ 1,000 - 50,000 DWT; tàu dầu thô sử dụng cỡ tàu 

từ 100,000 - 300,000 DWT (tàu tiếp chuyển dầu thô từ các mỏ vào các nhà máy lọc dầu của 

Việt Nam cỡ từ 100,000 - 150,000 DWT) [5]. 

 So với mục tiêu của quy hoạch phát triển vận tải biển Việt Nam đến 2020 được phê 

duyệt bởi Quyết định 1601/2009/QĐ-TTg thì thực tế đội tàu dầu Việt Nam đầu năm 2016 cần 

phát triển thêm một lượng tấn trọng tải toàn bộ (DWT) là: ∆DWT = 2,391,233 - 1,710,283 = 

680,950 (tấn); thiếu 28.5% năng lực so với quy hoạch. 

Xét riêng theo loại tàu, hiện nay Việt Nam có 4 tàu chở dầu thô cỡ xấp xỉ từ 100,000 

DWT trở lên, gồm Hercules M (96,174DWWT), PVT Athena (105,177 DWT), ABYSS 

(105,162 DWT) và Vietsovpetro 01 (154,146 DWT). Tổng trọng tải đội tàu này là 460,659 

DWT. Còn lại 129 tàu dầu sản phẩm cỡ từ 1,000 DWT đến 50,000 DWT với tổng trọng tải là 

1,249,624 DWT. 

          Sự thiếu hụt năng lực của đội tàu dầu chở dầu thô đầu năm 2016 theo quy hoạch phát 

triển vận tải biển Việt Nam sẽ là 531,008 DWT (991,667DWT - 460,659DWT), tương đương 

với 5 tàu cỡ 105,000 DWT.  

  Sự thiếu hụt năng lực đội tàu dầu sản phẩm theo quy hoạch phát triển vận tải biển Việt 

Nam sẽ là 149,953 DWT (1,399,577DWT - 1,249,624 DWT), tương đương với khoảng 7 tàu 

cỡ Handysize cỡ 20,000 DWT hoặc tương đương 3 tàu Panamax cỡ 50,000 DWT. 

3. Dự tính nhu cầu đội tàu dầu Việt Nam đến năm 2020 

3.1. Nhu cầu vận tải  

3.1.1. Nhu cầu vận tải dầu sản phẩm 

 Theo dự báo của Quy hoạch phát triển vận tải biển Việt Nam đến 2020, nếu tốc độ 

tăng trưởng GDP giai đoạn 2016 - 2020 của Việt Nam đạt khoảng 6.5% thì tổng khối lượng 

vận chuyển do đội tàu dầu sản phẩm của Việt Nam dự kiến đảm nhận năm 2020 là 26.3 triệu 

tấn. Trong đó: vận tải quốc tế khoảng 12.3 triệu tấn, bao gồm các tuyến vận chuyển hàng 
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XNK và chở thuê ở nước ngoài; vận tải nội địa khoảng 14 triệu tấn, bao bồm các tuyến từ các 

nhà máy lọc dầu trong nước đến các cảng trên phạm vi cả nước. 

3.1.2.  Nhu cầu vận tải dầu thô 

 Tính đến năm 2020, Việt Nam sẽ cần 16.5 triệu tấn dầu thô mỗi năm cho công nghiệp 

hóa dầu, trong đó nhà máy lọc dầu Dung Quất cần 6.5 triệu tấn/năm, nhà máy lọc dầu Nghi 

Sơn hoạt động với công suất 10 triệu tấn/năm. Lượng dầu thô của Việt Nam khai thác năm 

2015 đạt gần 17 triệu tấn, dự kiến vào năm 2020 đạt sản lượng khoảng 22 triệu tấn/năm, trong 

đó sử dụng nội địa cho công nghiệp hóa lọc dầu vào khoảng 16.5 triệu tấn, lượng còn lại để 

xuất khẩu khoảng 5.5 triều tấn [6].  

3.2. Nhu cầu tàu dầu Việt Nam đến năm 2020 

3.2.1. Nhu cầu tàu dầu sản phẩm Việt Nam theo DWT  

 Nhu cầu tàu được dự tính ở đây là tổng số tấn trọng tải cần thiết để vận chuyển hết 

một lượng hàng theo yêu cầu trong một thời kỳ nhất định. Nhu cầu tàu dầu sản phẩm theo 

DWT được xác định như sau [4]: 

                                        
)(DWTT

YC

P

Q
DWT


          (tấn)                                       (5) 

Trong đó: ∑DWT là tổng nhu cầu tàu dầu (tấn); 

∑Qyc là tổng khối lượng dầu sản phẩm cần vận chuyển của đội tàu 

Việt Nam, năm 2020 nhu cầu này theo quy hoạch là 26,300,000 tấn; trong đó: tuyến 

quốc tế (XNK và chở thuê) là 12,300,000 tấn, tuyến nội địa là 14,000,000 tấn. 

PT(DWT) là năng suất vận chuyển của đội tàu dầu (tấn/DWT). Năng suất này được lấy 

theo thống kê của Cục Hàng hải Việt Nam trong quy hoạch phát triển vận tải biển Việt Nam 

như sau: tuyến quốc tế: PT(DWT) = 9.5 T/DWT; tuyến nội địa: PT(DWT) = 20.0 T/DWT. 

Như vậy, nhu cầu tàu tuyến quốc tế là:  

DWTQT = 12,300,000/ 9.5 = 1,294,737                         (tấn) 

Nhu cầu tàu tuyến nội địa là:   

DWTNĐ = 14,000,000/ 20 = 700,000                             (tấn) 

Tổng nhu cầu tàu sẽ là :  

∑DWT=DWTQT + DWTNĐ = 1,294,737 + 700,000 = 1,994,737             (tấn) 

Nhu cầu bổ sung từ 2016 đến 2020 là:   

∑DWTBS =DWTYC - DWTHC                           (tấn) 

Tổng năng lực đội tàu dầu sản phẩm của Việt Nam đầu năm 2016 là 1,249,624 DWT.  

Như vậy, nhu cầu tàu cần bổ sung tiếp trong giai đoạn từ 2016 đến 2020 là:  

                        ∑DWTBS =1,994,737 - 1,249,624  = 745,113                     (tấn) 

Cụ thể: 

+)Vận tải quốc tế: hiện có 61 tàu cỡ ≥ 5,000 DWT với tổng trọng tải là 986,433 DWT. 

Cần bổ sung tiếp: 1,294,737 - 986,433 =308,304 DWT, tương đương với khoảng 10 

tàu cỡ 3 vạn DWT. 

+)Vận tải nội địa: hiện có 65 tàu cỡ dưới 5,000 DWT với tổng trọng tải là 

263,191DWT. 

Cần bổ sung tiếp: 700,000 - 263,191 = 436,809 DWT, tương đương với khoảng 118 

tàu cỡ 5,000 DWT. Nhu cầu trọng tải tàu dầu sản phẩm của Việt Nam đến 2020 được chỉ ra ở 

bảng 2. 

3.2.2. Nhu cầu tàu chở dầu thô 

Tuyến quốc tế: chỉ tính cho lượng hàng xuất khẩu 5.5 triệu tấn dầu thô của Việt Nam 

vào thị trường Nhật Bản, không tính chở thuê ở nước ngoài. Đội tàu Việt Nam đảm nhận 40% 
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theo quy tắc 40/40/20, ứng với khoảng 2,200,000 tấn, khoảng cách vận chuyển có hàng khảng 

2,500 hải lý, chiều về chạy ballast. Khối lượng này phân bổ cho các tàu cỡ lớn để vận chuyển 

trên các tuyến xa theo nguyên tắc lợi thế nhờ quy mô, tức là dùng tàu Vietsovpetro 01 

(154146 DWT) vận chuyển 150,000 tấn/chuyến. Thời gian khai thác của mỗi tàu trong năm 

dự tính khoảng 330 ngày. Thời gian còn lại dùng vào việc sửa chữa, bảo dưỡng và ngừng do 

thời tiết xấu. Nếu năng lực còn dư thừa sẽ chuyển sang phục vụ tuyến nội địa. 

Tuyến nội địa: nhu cầu dầu thô nội địa phục vụ cho hai nhà máy lọc dầu của Việt Nam 

là 16,5 triệu tấn, cự ly vận chuyển bình quân từ các mỏ của Việt Nam về đất liền là 450 hải 

lý, các tàu chạy hai chiều với tốc độ bình quân 13 hải lý/giờ mất 3 ngày. Thời gian chuyến đi 

bình quân khoảng 10 ngày/chuyến, mỗi năm thực hiện khoảng 35 chuyến. Các tàu cỡ 100,000 

DWT đảm nhận chở khoảng 95,000 tấn/chuyến, mỗi năm chở được 313,5000 tấn. 
 

Bảng 2. Nhu cầu trọng tải tàu dầu sản phẩm của Việt Nam đến 2020 

Tuyến vận 

chuyển 

 

Khối lượng vận 

chuyển (Tấn) 

Nhu cầu trọng 

tải (Tấn) 

Năng lực hiện 

có (Tấn) 

Nhu cầu bổ 

sung (Tấn) 

Quốc tế 12,300,000 1,294,737 986,433 308,304 

Nội địa 14,000,000 700,000 263,191 436,809 

Tổng 26,300,000 1,994,737 1,249,624 745,113 

 

     Tổng khả năng vận chuyển dầu thô của 4 tàu của Việt Nam hiện có được chỉ ra ở bảng 3. 
 

Bảng 3. Khả năng vận chuyển dầu thô của đội tàu dầu thô Việt Nam hiện có tính đến năm 2020 

 

Tàu 

 

Tuyến 

Tốc độ 

(Hải 

lý/h) 

Cự ly 

(hải 

lý) 

Thời 

gian 

chuyến 

đi 

(ngày) 

Số 

chuyến  

(chuyến) 

Khối lượng 

vận chuyển 

(T/chuyến) 

Khả năng 

vận chuyển 

(Tấn/năm) 

VSpetro 01  Quốc tế 13 2,500 22 15 150,000 2,250,000 

Pathena  Nội địa 13 450 10 33   95,000 3,135,000 

ABYSS  Nội địa 13 450 10 33   95,000 3,135,000 

Hecules M  Nội địa 13 450 10 33   95,000 3,135,000 

                                                            Tổng cộng 11,655,000 

 

Nhu cầu tàu tuyến quốc tế coi như đã đủ, tuy nhiên dư về cầu vận chuyển dầu thô nội 

địa còn lại một lượng là 16,500,000 - (3*3,135,000) = 7,095,000 ( tấn). Do đó, nhu cầu tàu 

tuyến nội địa còn thiếu cần bổ sung là:  

  Nbs = 7,095,000 /3,135,000 = 2,3 tàu cỡ 100,000 DWT, tương đương 230,000 DWT. 

4. Nhu cầu vốn để phát triển đội tàu dầu sản phẩm Việt Nam theo DWT đến năm 2020 

 Để bổ sung thêm một lượng tấn tàu từ năm 2016 đến 2020 cho sự phát triển đội tàu 

dầu của Việt Nam theo các mục tiêu về vận tải do quy hoạch phát triển vận tải biển Việt Nam 

đã lập ra thì cần một lượng vốn đầu tư tính theo đô la Mỹ (USD) như sau: 

                              ∑V= DWTBS * PR    (USD)                                (6) 

Trong đó:  

∑DWTBS là tổng nhu cầu tàu cần bổ sung (tấn); 

    PR là đơn giá đầu tư cho một tấn trọng tải tàu (USD/DWT). 
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Bảng 4. Nhu cầu vốn đầu tư để phát triển đội tàu dầu Việt Nam đến năm 2020 

Đội tàu dầu sản phẩm  Đội tàu chở dầu thô 

Tuyến vận 

chuyển 

 

Nhu cầu 

bổ sung 

(DWT) 

Đơn giá 

 tàu 

(USD/DWT) 

Tổng vốn 

đầu tư 

(103USD) 

Tuyến 

vận 

chuyển 

Nhu cầu 

bổ sung 

(DWT) 

Đơn giá tàu 

(USD/DWT) 

 

Tổng vốn 

đầu tư 

(103USD) 

Quốc tế 308,304 750 231,228 Quốc tế 0 500 0 

Nội địa 436,809 600 262,085.4 Nội địa 230,000 500 115,000 

Tổng 745,113 - 493,313.4 Tổng 230,000 - 115,000 

  

 Tổng vốn cần bổ sung phát triển đội tàu dầu Việt Nam đến năm 2020 khoảng 600 

triệu USD, chưa tính đến việc thay thế tàu cũ, tàu kinh doanh không hiệu quả. 

5. Kết luận 

  Trên cơ sở các dữ liệu thống kê và dự báo của các tổ chức nghiên cứu trong nước, bài 

báo này đã dự tính nhu cầu tàu dầu Việt Nam đến năm 2020. Việc dự tính nhu cầu tàu cho đội 

tàu dầu Việt Nam là cần thiết, nhằm cung cấp thông tin hữu ích để các cá nhân và tổ chức 

trong nước nắm bắt được nhu cầu thực tế. Thông qua đó các chủ tàu có những quyết định đầu 

tư vào loại tàu nào để đảm bảo cân đối cung cầu trong thị trường vận tải biển. Đồng thời 

thông qua kết quả dự tính này để các cơ quan quản lý Nhà nước về vận tải biển có những định 

hướng và cơ chế chính sách điều chỉnh sự phát triển của đội tàu dầu nói riêng và Vận tải biển 

Việt Nam nói chung theo hướng cân đối và bền vững. 
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Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp niêm yết trên 

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội 
Capital structure determinants of publicly listed companies  

on Hanoi Stock Exchange 

Hoàng Bảo Trung 

         Trường Đại học Hàng hải Việt Nam,  

trunghb.vimaru@gmail.com 

Tóm tắt  

Bài viết nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp 

niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX). Nghiên cứu sử dụng phương pháp 

bình phương nhỏ nhất (OLS) với 07 biến giải thích: tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản, quy mô 

doanh nghiệp, tỷ trọng tài sản cố định, tốc độ tăng trưởng doanh nghiệp, thuế suất doanh 

nghiệp, hình thức sở hữu, và lĩnh vực hoạt động. Mẫu nghiên cứu được lựa chọn bao gồm 

190 quan sát của 39 doanh nghiệp phi tài chính với tổng số vốn từ 300 triệu đô la Mỹ trở lên 

được niêm yết trên HNX trong giai đoạn 2010 đến 2015. Kết quả cho thấy, cấu trúc vốn của 

các doanh nghiệp được nghiên cứu chịu sự ảnh hưởng mạnh từ các nhân tố tỷ suất sinh lời 

trên tổng tài sản, quy mô doanh nghiệp, tốc độ tăng trưởng doanh nghiệp và lĩnh vực hoạt 

động. Việc sử dụng đòn bẩy tài chính của các doanh nghiệp Việt Nam phù hợp với lý thuyết 

trật tự phân hạng. Ngoài ra, phân tích cũng chỉ ra không có sự khác biệt trong việc sử dụng 

đòn bẩy tài chính giữa các doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp ngoài quốc doanh. 

Từ khóa: Cấu trúc vốn, đòn bẩy tài chính, lý thuyết cân bằng, lý thuyết trật tự phân 

hạng. 

Abstract 

This paper examines determinants of capital structure of listed companies on Hanoi 

Stock Exchange (HNX). The research uses Ordinary Least Squares method (OLS) with 07 

independent variables: return on assets, size, proportion of tangible assets, growth, effective 

tax, types of ownership, and sectors. The sample includes 190 observations of 39 non-

financial companies, all of which have total liability greater than USD 300 million in the 

period from 2010 to 2015. The result shows that capital structure of analyzed companies is 

effected significantly by return on assets, size, growth, and sectors. Using leverage of 

Vietnamese companies confirms the Pecking-Order Theory. In addition, analysis illustrates 

that there is no difference in the using leverage between State-owned companies and non-

state owned companies.         

Keywords: Capital structure, leverage, Trade-off Theory, Pecking-Order Theory. 
 

1. Giới thiệu 

Cấu trúc vốn là một khái niệm tài chính phản ánh tỷ lệ giữa vốn vay và vốn chủ sở 

hữu mà doanh nghiệp sử dụng. Việc xác định một cấu trúc vốn tối ưu có ý nghĩa quan trọng 

trong hoạt động của doanh nghiệp. Bởi lẽ, cấu trúc vốn tối ưu sẽ giúp doanh nghiệp tối thiểu 

hóa chi phí vốn bình quân gia quyền (WACC), và thông qua đó sẽ tối đa hóa giá trị tài sản 

của cổ đông doanh nghiệp. Ngoài ra, cấu trúc vốn còn ảnh hưởng đến khả năng sinh lời và rủi 

ro kinh doanh mà doanh nghiệp có thể sẽ gặp phải. Chính vì thế, lựa chọn một cơ cấu vốn 

giữa vốn vay và vốn chủ sở hữu là cả một nghệ thuật trong quản trị tài chính. Trên thực tế, 

cấu trúc vốn sẽ thay đổi tùy thuộc vào đặc điểm tình hình của từng doanh nghiệp, lĩnh vực 

hoạt động cũng như sự biến động của nền kinh tế, các yếu tố văn hóa, tôn giáo. Chính từ sự 

tương quan giữa những nhân tố ảnh hưởng này với cấu trúc vốn, chúng ta có thể đánh giá 

được quyết định sử dụng vốn vay hoặc vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp là hợp lý hay không 

hợp lý, có những bất cập và rủi ro phát sinh gì để từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu 

quả sử dụng đòn bẩy tài chính, tối đa hóa giá trị tài sản cho các doanh nghiệp [1].  
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Trên thế giới, một trong số những công trình đầu tiên nghiên cứu sự ảnh hưởng các 

nhân tố đến cấu trúc vốn là của Modigliani và Miller (1958) khi tác giả đã xây dựng lý thuyết 

về đòn bẩy tài chính trong điều kiện thị trường cạnh tranh hoàn hảo. Đó cũng là tiền đề để các 

nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm về sau ra đời như của Donaldson (1961), Myers (1984), 

Titman và Wessels (1988), Huang và Song (2006), Chen (2003), Natalya Delcoure (2007), 

Joshua Abor (2008), Graham và các cộng sự (2010). Tại Việt Nam, kể từ sau giai đoạn 2004 - 

2006 khi quá trình cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước được đẩy mạnh thì vấn đề cơ cấu 

vốn của doanh nghiệp ngày càng thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu. Có thể 

kể đến các tác giả như Trần Viết Hoàng và Trần Hùng Sơn (2008), Lê Thị Kim Thư (2012), 

Lê Đạt Trí (2013), Đặng Thị Quỳnh Anh và Quách Thị Hải Yến (2014). Các nghiên cứu trên 

đã tập trung vào vấn đề tìm ra những nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các doanh 

nghiệp Việt Nam và cơ chế ảnh hưởng của những nhân tố này qua từng thời kỳ biến động của 

nền kinh tế. Tuy nhiên, kết quả của các nghiên cứu hiện đang chỉ dừng lại ở việc sử dụng biến 

định lượng để giải thích, trong khi các yếu tố định tính đặc trưng cho đặc điểm riêng của từng 

doanh nghiệp chưa thực sự được quan tâm.  

Bài nghiên cứu này được thực hiện với mục đích xác định các nhân tố ảnh hưởng đến 

cấu trúc vốn của các doanh nghiệp niêm yết trên sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) 

giai đoạn sau khủng hoảng tài chính (2010 - 2015). Bên cạnh những yếu tố định lượng, đóng 

góp mới của nghiên cứu đó là việc nghiên cứu những nhân tố định tính ảnh hưởng đến cấu 

trúc vốn của doanh nghiệp như hình thức sở hữu vốn, lĩnh vực hoạt động kinh doanh. 

2. Cơ sở lý thuyết                   

2.1. Lý thuyết của Modigliani và Miller (M&M) 

Lý thuyết của Modigliani và Miller (1958) là lý thuyết đầu tiên nghiên cứu về cấu trúc 

vốn của doanh nghiệp và đây cũng là nền tảng cơ sở để các lý thuyết sau này ra đời. Theo như 

mệnh đề Modigliani và Miller 1, trong một thị trường cạnh tranh hoàn hảo, tất cả các kết hợp 

giữa vốn chủ sở hữu và nợ phải trả là như nhau. Hay nói cách khác, giá trị của một doanh 

nghiệp không phụ thuộc vào lượng cổ phần được phát hành mà chỉ phụ thuộc vào lượng tài 

sản của doanh nghiệp đó. Cũng có thể hiểu mệnh đề Modigliani và Miller 1 theo hướng bất 

kỳ lựa chọn tài chính như thế nào, dù là sử dụng vốn chủ sở hữu hay lựa chọn nợ ngắn hạn 

hoặc dài hạn thì giá trị của doanh nghiệp là không thay đổi. Bên cạnh đó, mệnh đề Modigliani 

và Miller 2 là sự phát triển từ mệnh đề số 1, đã minh chứng rằng chi phí vốn bình quân gia 

quyền (WACC) sẽ là không đổi ngay cả khi công ty thay đổi cấu trúc vốn của họ. Trong 

trường hợp này, các cá nhân và doanh nghiệp đều được hưởng một lãi suất vay chung trên thị 

trường. Bên cạnh đó, lợi ích từ lá chắn thuế cũng bị loại bỏ trong lý thuyết này. 

Nói tóm lại, cả 2 mệnh đề Modigliani và Miller đều giả định rằng, thị trường vốn là 

cạnh tranh hoàn hảo, không có sự tồn tại của thuế, không có chi phí giao dịch cũng như 

không có chi phí phá sản. Đây là một điều rất phi thực tế. Tuy nhiên, 2 mệnh đề của 

Modigliani và Miller cũng tạo nên những tiền đề phát triển các lý thuyết về cấu trúc vốn của 

doanh nghiệp sau này [1]. 

2.2. Lý thuyết cân bằng (Trade - off theory) 

Dựa trên các lý thuyết của Modigliani và Miller, lý thuyết cân bằng là một bước phát 

triển về lý luận của Kraus và Litzenberger (1973) khi các tác giả đã xem xét đến các tác động 

của thuế, chi phí phá sản và các chi phí trung gian khi giải thích cấu trúc vốn của doanh 

nghiệp. Các công ty sẽ có những mục tiêu khác nhau về tỷ số nợ và vốn chủ sở hữu sao cho 

tối đa hóa được lợi ích của doanh nghiệp. Cụ thể hơn, lý thuyết đề cập những ưu điểm và 

nhược điểm khi sử dụng nợ. Ở những thời kỳ ban đầu, việc sử dụng nợ sẽ làm giảm khoản thu 

nhập chịu thuế của doanh nghiệp và do đó lượng tiền thuế thu nhập mà doanh nghiệp phải 

nộp cũng sẽ giảm xuống. Lợi ích này còn được gọi là lá chắn thuế. Tuy nhiên, khi có quá 
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nhiều nợ, doanh nghiệp sẽ đối mặt với rủi ro về việc hoàn trả trong tương lai. Khi không có 

khả năng chi trả, doanh nghiệp sẽ phá sản.  

Tuy nhiên, điểm bất cập trong lý thuyết cân bằng là sự bất đồng thuận xảy ra khi 

doanh nghiệp với đòn bẩy tài chính thấp vẫn có thể có kết quả kinh doanh tốt. Chính vì thế, 

sự xuất hiện của lý thuyết trật tự phân hạng là điều cần thiết để giải quyết vấn đề này [1]. 

2.3. Lý thuyết trật tự phân hạng 

Theo như Myers và Majluf (1984), lý thuyết này cho rằng chi phí tài chính gia tăng 

cùng với thông tin bất đối xứng. Thực tế đã chứng minh rằng các nhà quản lý sẽ luôn có đầy 

đủ thông tin về doanh nghiệp của mình hơn các nhà đầu tư bên ngoài. Việc phát hành thêm cổ 

phần có thể làm cho giá trị thị trường của cổ phiếu giảm xuống bởi vì nhà đầu tư sẽ suy đoán 

rằng nhà quản trị nắm bắt được giá trị công ty đang được định giá cao hơn thực tế. Dựa vào lý 

thuyết này, nguồn tài chính được phân hạng trước hết ưu tiên các nguồn vốn nội tại bên trong 

doanh nghiệp, vay nợ thứ hai và ưu tiên cuối cùng là phát hành cổ phiếu. So sánh với lý 

thuyết cân bằng, vay nợ được xếp ở ưu tiên thứ hai và phát hành thêm cổ phiếu là lựa chọn 

cuối cùng do kết quả của thông tin bất đối xứng [1]. 

3. Một số nghiên cứu thực nghiệm trên thế giới và ở Việt Nam 

3.1. Trên thế giới 

Nghiên cứu của Huang và Song (2006) đã phân tích số liệu trong giai đoạn 1994 - 

2003 của hơn 1,200 công ty niêm yết tại Trung Quốc để tìm ra những nhân tố ảnh hưởng đến 

cấu trúc vốn doanh nghiệp. Các tác giả đã chỉ ra rằng việc sử dụng đòn bẩy tài chính tỷ lệ 

thuận với quy mô doanh nghiệp, tỷ trọng tài sản cố định và tỷ lệ nghịch với tỷ suất sinh lời, 

tốc độ phát triển. Ngoài ra, cấu trúc vốn còn phụ thuộc vào lĩnh vực mà doanh nghiệp hoạt 

động kinh doanh. Huang và Song cũng đi đến kết luận không có sự khác biệt trong việc sử 

dụng đòn bẩy tài chính giữa các doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp ngoài quốc doanh 

trong dài hạn. Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu cũng cho thấy tỷ lệ sử dụng nợ dài hạn của 

các doanh nghiệp Trung Quốc thấp hơn các quốc gia khác trên thế giới [2]. 

Tác giả Natalya Delcoure (2007) đã nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc 

vốn của các quốc gia kinh tế mới nổi tại Trung và Đông Âu (CEE). Kết quả cho thấy cấu trúc 

vốn của các doanh nghiệp phù hợp với lập luận của lý thuyết trật tự phân hạng. Các nhân tố 

ảnh hưởng được chỉ ra gồm có quy mô doanh nghiệp, tỷ trọng tài sản cố định và tốc độ phát 

triển. Ngoài ra, phân tích cũng tập trung so sánh sự khác nhau giữa chế độ pháp lý, môi 

trường kinh doanh, lạm phát và tốc độ tăng trưởng kinh tế để chỉ ra mức độ ảnh hưởng của 

từng nhân tố tới việc sử dụng đòn bẩy tài chính của doanh nghiệp ở từng quốc gia [3].  

Theo như Joshua Abor (2008), việc sử dụng đòn bẩy tài chính phụ thuộc chủ yếu vào 

quy mô của doanh nghiệp. Bằng việc thu thập số liệu của các doanh nghiệp tại Ghana, tác giả 

đã tìm ra sự khác nhau trong cấu trúc vốn giữa các doanh nghiệp quy mô lớn với các doanh 

nghiệp vừa và nhỏ. Chẳng hạn như các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các nhân tố ảnh hưởng bao 

gồm giới tính của nhà quản lý, tốc độ tăng trưởng, lĩnh vực hoạt động và khu vực vùng miền 

kinh doanh. Trong số đó, lĩnh vực hoạt động kinh doanh là nhân tố cơ bản xác định tỷ lệ sử 

dụng đòn bẩy tài chính của doanh nghiệp. Đối với các doanh nghiệp có quy mô lớn, thì cấu 

trúc vốn sẽ phụ thuộc vào số năm kinh nghiệm hoạt động, tỷ suất sinh lời và cấu trúc tài sản 

của doanh nghiệp. Bằng các số liệu thu thập được, Joshua Abor cũng chứng minh được các 

doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn có tỷ lệ sử dụng nợ dài hạn nhiều hơn các doanh nghiệp 

một thành viên [4]. 

Với mục đích tìm hiểu việc sử dụng nợ của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Anh, 

Graham và các cộng sự (2010) đã thu thập số liệu từ 3,500 doanh nghiệp tại Anh. Nhóm 

nghiên cứu đã chỉ ra việc sử dụng nợ dài hạn tỷ lệ thuận với tỷ trọng tài sản cố định, quy mô 

doanh nghiệp và tỷ lệ nghịch với số năm hoạt động của doanh nghiệp. Trong khi đó, đòn bẩy 

tài chính trong ngắn hạn tỷ lệ thuận với tốc độ phát triển doanh nghiệp và tỷ lệ nghịch với tỷ 
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trọng tài sản cố định, quy mô doanh nghiệp và số năm hoạt động. Sự khác biệt giữa các biến 

số giải thích cũng được tìm ra giữa các ngành, lĩnh vực khác nhau. Riêng tỷ suất sinh lời 

không phải là nhân tố giải thích cấu trúc vốn của doanh nghiệp trong dài hạn [5].   

3.2. Một số nghiên cứu tại Việt Nam 

Khi nghiên cứu về nhóm các doanh nghiệp bất động sản niêm yết trên sở giao dịch 

chứng khoán thành phố Hồ Chính Minh (HOSE), tác giả Lê Thị Kim Thư (2012) đã chỉ ra 

một cấu trúc vốn thiếu tính tự chủ với một tỷ lệ vay nợ cao cả trong ngắn hạn và dài hạn. Các 

nhân tố ảnh hưởng được chỉ ra gồm có quy mô doanh nghiệp, tốc độ tăng trưởng, tỷ suất sinh 

lời và số năm hoạt động của doanh nghiệp. Trong đó, quy mô, tỷ suất sinh lời và số năm hoạt 

động tác động thuận chiều, và tốc độ tăng trưởng có quan hệ ngược chiều đến việc sử dụng 

đòn bẩy tài chính. Từ những phân tích về các nhân tố ảnh hưởng, tác giả đã đề xuất những 

kiến nghị nhằm hoàn thiện cấu trúc vốn cho các doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực bất động 

sản, trong đó giải pháp quan trọng nhất là cần điều tiết tỷ trọng của nợ ngắn hạn, nợ dài hạn 

và vốn chủ sở hữu [6]. 

Theo như tác giả Lê Đạt Trí (2013), 06 nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến cấu trúc vốn 

của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2007 - 2010 

gồm thuế, lạm phát, tỷ số giá trị thị trường trên giá sổ sách, đòn bẩy ngành, tỷ suất sinh lời và 

hành vi nhà quản trị. Ngoài ra, kết quả phân tích hồi quy cho thấy việc sử dụng đòn bẩy tài 

chính tại Việt Nam có thể được giải thích bởi lý thuyết trật tự phân hạng, trong khi đó lý 

thuyết cân bằng không có sự tương quan với cấu trúc vốn của các doanh nghiệp. Cũng theo 

như tác giả Lê Đạt Trí, sự ảnh hưởng từ các nhân tố được thể hiện rõ nét nhất trong tỷ lệ nợ 

ngắn hạn, còn trong dài hạn mối quan hệ này chưa thực sự rõ ràng [7]. 

Nghiên cứu của tác giả Đặng Thị Quỳnh Anh và Quách Thị Hải Yến (2014), có 03 

nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn doanh nghiệp giai đoạn 2010 - 2013 gồm quy mô doanh 

nghiệp, tỷ suất sinh lời và thuế thu nhập doanh nghiệp. Trong đó, cấu trúc vốn có quan hệ 

ngược chiều với thuế thu nhập và quan hệ cùng chiều với tỷ suất sinh lời, quy mô doanh 

nghiệp. Đồng quan điểm với tác giả Lê Đạt Trí, các tác giả Đặng Thị Quỳnh Anh và Quách 

Thị Hải Yến cũng đã chỉ ra bất cập trong cơ cấu vốn của các doanh nghiệp Việt Nam khi sử 

dụng quá nhiều nợ ngắn hạn. Điều này có thể lý giải do thực tế, thị trường trái phiếu ở nước ta 

chưa thực sự phát triển. Bên cạnh đó, các ngân hàng cũng thường không muốn cho vay trung 

hạn và dài hạn. Như được chỉ ra trong nghiên cứu của Chen (2003), đây là một đặc điểm 

chung của thị trường tài chính các nước đang phát triển [8]. 

4. Số liệu và phương pháp nghiên cứu 

4.1. Mô tả số liệu 

Mẫu quan sát bao gồm 39 doanh nghiệp có tổng nguồn vốn từ 300 triệu đô la Mỹ trở 

lên được niêm yết trên sàn HNX tính đến thời điểm 31/12/2015. Số liệu thống kê được thu 

thập tổng hợp từ các báo cáo tài chính đã được kiểm toán của các doanh nghiệp. Dữ liệu 

nghiên cứu trong bài là dữ liệu mảng ba chiều với các chiều: năm, tên công ty và các nhân tố, 

với 190 quan sát. 

4.2. Các biến sử dụng trong mô hình 

Biến phụ thuộc, ký hiệu LEV, là tỷ lệ nợ trên tổng nguồn vốn của doanh nghiệp, hay 

còn được gọi là đòn bẩy tài chính. Nợ ở đây bao gồm nợ ngắn hạn thường xuyên và nợ dài 

hạn.  

Các biến giải thích về cấu trúc vốn của doanh nghiệp được sử dụng trong bài gồm có: 

tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA - được tính bằng lợi nhuận ròng chia cho tổng tài sản); 

quy mô doanh nghiệp (SIZE - bằng logarith của tổng doanh thu); tỷ trọng tài sản cố định 

(TANG - bằng tài sản cố định chia cho tổng tài sản); tốc độ tăng trưởng (GROW - bằng tốc 

độ tăng trưởng của tổng tài sản); thuế suất doanh nghiệp (TAX); tỷ lệ sở hữu Nhà nước (GOV 

- bằng 1 nếu tỷ lệ sở hữu Nhà nước từ 50% trở lên và bằng 0 nếu từ 50% trở xuống); lĩnh vực 
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hoạt động (IND - bằng 1 nếu như hoạt động trong lĩnh vực khai khoáng công nghiệp và bằng 

0 trong lĩnh vực dịch vụ hàng tiêu dùng). Chiều hướng ảnh hưởng của các nhân tố định lượng 

kể trên đến đòn bẩy tài chính của doanh nghiệp theo quan điểm của lý thuyết cân bằng và lý 

thuyết trật tự phân hạng được thể hiện ở Bảng 1 [1]. 
 

Bảng 1. Chiều hướng ảnh hưởng của các nhân tố đến đòn bẩy tài chính theo quan điểm của các 

lý thuyết 

Nhân tố Ký hiệu Lý thuyết cân bằng 
Lý thuyết trật tự 

phân hạng 

Tỷ suất sinh lời  ROA + - 

Quy mô doanh nghiệp SIZE + - 

Tỷ trọng tài sản cố định TANG + + 

Tốc độ tăng trưởng GROW - + 

Thuế suất TAX +  

 

4.3. Mô hình nghiên cứu 

Mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn được xây dựng như sau: 

𝐿𝐸𝑉𝑖𝑡  =  α  +  𝛽𝑖𝑡 . 𝑋𝑖  +   𝜀                             (1) 

Trong đó: 𝐿𝐸𝑉𝑖𝑡 là tỷ lệ vốn vay chia cho vốn chủ sở hữu tại doanh nghiệp i vào năm 

t.  𝑋𝑖𝑡 là các quan sát của biến phụ thuộc tại doanh nghiệp i vào năm t; α là hệ số chặn của mô 

hình, 𝛽𝑖 là các hệ số hồi quy riêng, 𝜀 là sai số ngẫu nhiên đặc trưng cho các nhân tố giải thích 

sự biến động của biến phụ thuộc nhưng không xuất hiện trong mô hình.  

Các hệ số của mô hình hồi quy sẽ được ước lượng bằng phương pháp bình phương 

nhỏ nhất - OLS. 

5. Kết quả nghiên cứu 

5.1. Kết quả từ mô hình hồi quy ban đầu 

Kết quả hồi quy mô hình gốc được thể hiện ở bảng 2. Trong mô hình gốc ban đầu, hệ 

số xác định R2 bằng 0.592684 tức là mô hình đã giải thích được 59.2684% sự biến động của 

biến phụ thuộc, hệ số xác định hiệu chỉnh bằng 0.577018. Giá trị kiểm định F - statistic bằng 

37.83250 đều lớn hơn các giá trị 𝐹0.1 (7,182) = 2.04, 𝐹0.05 (7,182) = 2.51, 𝐹0.01 (7,182) = 3.70 nên 

ở các mức ý nghĩa 10%, 5% và 1% thì mô hình đều hợp lý. 

Đối với các biến giải thích, biến SIZE có ý nghĩa về mặt thống kê ở mức 1%, biến 

ROA, GROW và IND có ý nghĩa về mặt thống kê ở mức 5%. Các biến còn lại không có ý 

nghĩa về mặt thống kê ở mức 10%.  

5.2. Điều chỉnh mô hình hồi quy 

Trong mô hình hồi quy ban đầu, nhận thấy các biến số TANG, TAX và GOV đều 

không có ý nghĩa về mặt thống kê ở mức 10%.Thực hiện kiểm định Wald loại bỏ các biến 

trên ra khỏi mô hình. Kết quả phân tích bằng phần mềm EVIEWS cho thấy giá trị F bằng 

0.394011 với p - value bằng 0.675003 > 0.1 nên có thể nói ở mức ý nghĩa 10% các biến 

TANG, TAX và GOV đều không có ý nghĩa giải thích sự biến động của biến phụ thuộc LEV. 

Do đó, mô hình hồi quy được điều chỉnh từ mô hình gốc sẽ chỉ còn 04 biến phụ thuộc 

đó là ROA, SIZE, GROW và IND. 
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Bảng 2. Kết quả từ mô hình hồi quy ban đầu 

Nhân tố                                                                                                     OLS 

  Coefficient            Prob.   

ROA  -0.593944              0.0200** 

SIZE  -0.035242  0.0083*** 

TANG  -0.127036          0.4788 

GROW  -0.000116              0.0471** 

TAX  0.001057          0.3892 

GOV  0.169447          0.1492 

IND  -0.011138              0.0159** 

     

R-squared 0.592684     F-statistic 37.83250 

Adjusted R-squared 0.577018     Prob(F-statistic) 0.027951 

Kết quả phân tích hồi quy được thực hiện bằng phần mềm EVIEWS. Các ký hiệu ***, **, 

* lần lượt thể hiện các hệ số hồi quy riêng có ý nghĩa về mặt thống kê ở mức 1%, 5% và 

10% 

5.3. Kết quả từ mô hình hồi quy điều chỉnh 

Bảng 3 thể hiện kết quả hồi quy từ mô hình điều chỉnh. Giá trị hệ số xác định bằng 

0.589521 xấp xỉ giá trị R2 của mô hình hồi quy ban đầu. Hệ số xác định hiệu chỉnh bằng 

0.580645 lớn hơn giá trị �̅�2 của mô hình gốc. Giá trị F - statistic bằng 66.42321 nên ở các 

mức ý nghĩa 10%, 5% và 1% thì mô hình đều hợp lý. 

Bên cạnh đó, mô hình hồi quy điều chỉnh không có hiện tượng đa cộng tuyến do hệ số 

tương quan cặp giữa các biến giải thích đều có trị tuyệt đối nhỏ hơn 0.35. 

Bảng 3. Kết quả từ mô hình hồi quy điều chỉnh 

Nhân tố                                                                                                     OLS 

  Coefficient            Prob.   

ROA  -0.499523           0.0834* 

SIZE  -0.028542             0.0213** 

GROW  -0.009616             0.0465** 

IND  -0.028642           0.0925* 

     

R-squared 0.589521   

Adjusted R-squared 0.580645   

F-statistic 66.42324   

Kết quả phân tích hồi quy được thực hiện bằng phần mềm EVIEWS. Các ký hiệu 

***, **, * lần lượt thể hiện các hệ số hồi quy riêng có ý nghĩa về mặt thống kê ở 

mức 1%, 5% và 10% 
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5.4. Giải thích kết quả 

Hệ số hồi quy riêng của biến ROA bằng - 0.499523, thể hiện khi các yếu tố khác 

không đổi, ROA tăng 1% thì tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu giảm 0.499523%. Mối quan hệ ngược 

chiều thể hiện khi doanh nghiệp làm ăn có lãi, họ sẽ có xu hướng tài trợ nguồn vốn bằng phần 

vốn nội tại từ lợi nhuận giữ lại hơn là việc đi vay tài chính bên ngoài. Điều này hoàn toàn phù 

hợp với lý thuyết trật tự phân hạng. Bên cạnh đó, áp lực từ việc không có khả năng chi trả 

khoản vay trong tương lai, các rủi ro liên quan đến phá sản cũng làm cho những nhà quản lý 

ưa thích sử dụng vốn nội tại để tài trợ cho các dự án của doanh nghiệp.  

Hệ số hồi quy riêng của biến SIZE bằng - 0.028542, thể hiện khi các yếu tố khác 

không đổi, tổng doanh thu tăng 1.02329 tỷ đồng thì tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu giảm 0.028542%. 

Kết quả này thể hiện khi quy mô doanh nghiệp ngày càng lớn thì việc sử dụng vay nợ sẽ ngày 

càng hạn chế. Điều này trái ngược với quan điểm của lý thuyết cân bằng, khi các doanh 

nghiệp có quy mô lớn, rủi ro phá sản thấp sẽ dễ dàng tiếp cận và sử dụng các nguồn vốn vay 

từ bên ngoài. 

Hệ số hồi quy riêng của biến GROW bằng - 0.009616 thể hiện khi tổng tài sản của 

doanh nghiệp tăng 1%, tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu giảm 0.009616%. Mối quan hệ ngược chiều 

này cũng được giải thích tương tự như biến số ROA và phù hợp với lý thuyết trật tự phân 

hạng. 

Ở mức ý nghĩa 5%, các biến SIZE và GROW có ý nghĩa về mặt thống kê. Biến ROA 

và IND có ý nghĩa về mặt thống kê ở mức ý nghĩa 10%. Riêng biến IND có ý nghĩa về mặt 

thống kê thể hiện, có tồn tại sự khác biệt trong cấu trúc vốn giữa các doanh nghiệp khai 

khoáng công nghiệp và các doanh nghiệp dịch vụ hàng tiêu dùng. 

6. Kết luận 

Bài nghiên cứu đã xây dựng được mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn 

của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán HNX giai đoạn 2010 - 2015 với 04 nhân 

tố ảnh hưởng chính: tỷ suất sinh lời, quy mô doanh nghiệp, tốc độ phát triển và lĩnh vực mà 

doanh nghiệp hoạt động. Các nhân tố ảnh hưởng này đã giải thích được 58.9521% sự biến 

động của tỷ lệ Nợ/vốn chủ sở hữu. Ngoài ra, kết quả cũng cho thấy việc sử dụng đòn bẩy tài 

chính của các doanh nghiệp Việt Nam phù hợp với lý thuyết trật tự phân hạng. Các doanh 

nghiệp có xu hướng ưa thích sử dụng vốn tự có và phần lợi nhuận giữ lại để tài trợ cho các dự 

án hơn là việc sử dụng vốn vay. Điều này phản ánh một thực tế tại Việt Nam, khi thị trường 

trái phiếu chưa thực sự phát triển, các ngân hàng thường không muốn cho vay trung hạn và 

dài hạn, cộng với đó là áp lực từ rủi ro phá sản khiến cho các nhà quản lý thường ưu tiên sử 

dụng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp. Như vậy, lợi ích từ lá chắn thuế chưa thực sự được 

các doanh nghiệp khai thác hiệu quả, mặt khác nếu chỉ sử dụng phần vốn của chủ sở hữu thì 

khó lòng có thể đáp ứng được các dự án có quy mô lớn trong dài hạn. Bên cạnh đó, nghiên 

cứu cũng chỉ ra không có sự khác biệt trong việc sử dụng đòn bẩy tài chính giữa các doanh 

nghiệp có vốn Nhà nước trên 50% và các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, thể hiện những nỗ 

lực của Việt Nam trong việc tạo môi trường bình đẳng về khả năng tiếp cận vốn vay giữa các 

doanh nghiệp. 

Mặc dù đạt được một số kết quả, hạn chế của nghiên cứu đó là về mẫu quan sát, chỉ 

bao gồm các doanh nghiệp có quy mô vốn lớn và vừa. Ngoài ra, còn có rất nhiều nhân tố khác 

cũng có thể ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp như tình hình biến động nền kinh 

tế, các thông tin kinh tế thế giới, các yếu tố về văn hóa, vùng miền, hành vi của nhà quản lý,... 

vẫn chưa được xem xét. Tuy nhiên, đây có thể sẽ là một gợi ý hoàn thiện cho những nghiên 

cứu sau này về các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn.   
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Đề xuất hướng mở rộng vùng hấp dẫn đối với 

khu vực cảng biển phía bắc Việt Nam 
Proposals for the trends of expansion attractive regions for group of ports  

in the North of Vietnam 
 

       Đặng Công Xưởng 

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, 

 xuongdc@vimaru.edu.vn 

Tóm tắt 

Bài báo giới thiệu xu hướng mở rộng chức năng cảng biển và vùng hấp dẫn cảng của 

các nước trên thế giới và phát triển Trung tâm phân phối vận tải hỗ trợ đắc lực cho các cảng 

biển chính. Trên cơ sở kinh nghiệm của các nước, bài báo đề xuất hướng mở rộng vùng hấp 

dẫn đối với Nhóm cảng biển Phía Bắc trong thời gian tới. 

Từ khóa: Cảng biển, phân phối vận tải. 

Abstract 

This paper presents the trend to extend the functionality of seaports and attractive 

regions of the world, while developing transportation distribution centers support its main 

ports. On the basis of the experience of other countries, this paper proposes expanding the 

attractive area for group of ports in the North of Vietnam in the near future. 

Keywords: Seaports, developing transportation distribution. 
 

1. Xu hướng mở rộng chức năng cảng biển trên thế giới 

Trước đây, vai trò truyền thống của cảng là nơi xếp dỡ hàng hoá xuất nhập khẩu, là 

một mắt xích trong dây chuyền vận tải, với 5 chức năng cơ bản: vận tải; thương mại; công 

nghiệp; xây dựng thành phố, địa phương và du lịch. 

Một vài thập kỷ gần đây, vai trò và chức năng của cảng cùng các dịch vụ mà cảng 

cung cấp đã có những thay đổi đáng kể, đáng chú ý nhất là sự phát triển vùng hấp dẫn cảng và 

mở rộng thêm các chức năng của cảng biển. 

Mô hình phát triển cảng biển trong tương lai là tổ hợp của 3 chức năng cơ bản: xuất 

nhập khẩu; trung chuyển và logistics.  

 
Hình 1. Mô hình phát triển cảng biển trong tương lai 

Về cơ bản, có 2 loại hàng hoá qua cảng: hàng hoá xuất/nhập khẩu và hàng hoá trung 

chuyển.  
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Trung chuyển hàng hoá thường được xác định là việc vận chuyển hàng hoá qua cảng 

trung gian từ cảng xuất phát đến cảng nhận.Việc thực hiện chức năng bốc xếp hàng xuất nhập 

khẩu qua cảng chủ yếu để phục vụ phát triển kinh tế đất nước, còn trung chuyển hàng hoá là 

sự tối ưu cho sự phát triển kinh tế đất nước, đem lại thu nhập tăng thêm và tạo cơ hội phát 

triển ngành Logistics. 

Hiện trên thế giới có 3 cảng đã áp dụng được cả tổ hợp 3 chức năng phát triển cảng là: 

Cảng Hongkong, cảng Singapore và cảng Rotterdam (Hà Lan), được thể hiện ở sơ đồ trên. 

2. Xu hướng mở rộng vùng hấp dẫn cảng và hình thành trung tâm phân phối vận tải 

 Trước đây, những năm 80 của thế kỷ trước, nhiều tài liệu đề cập đến khu vực ảnh 

hưởng của cảng thường bao gồm [4]: 

- Miền tiền phương của cảng: là khu vực địa lý thuộc vùng đất bên kia bờ biển có 

quan hệ với cảng bằng các loại hàng hóa vận chuyển đến và đi từ cảng; 

- Miền hậu phương của cảng: là khu vực địa lý gắn liền với cảng. Đây là khu đất ở khu 

vực sau nối liền với cảng bằng hệ thống giao thông: sắt, thủy, bộ,.... 

 Ngày nay, khái niệm cảng biển không còn bó hẹp là điểm đầu và điểm cuối của quá 

trình vận tải nữa nên khu vực ảnh hưởng của cảng cũng được mở rộng ra thành vùng hấp dẫn 

cảng. 

Vùng hấp dẫn cảng (Hinterland port) là một khái niệm quan trọng trong địa lý giao 

thông vận tải. Hiểu theo nghĩa hẹp thì vùng hấp dẫn cảng là khu đất thuộc thành phố hoặc 

cảng từ đó có thể thu hút khách hàng nhằm cung cấp các dịch vụ đối với hàng hoá qua cảng, 

còn nghĩa rộng hơn thì vùng hấp dẫn cảng là nơi mà cảng có thể thu hút được hàng hoá qua 

cảng. 

 Vùng hấp dẫn của cảng được chia làm 2 loại: 

- Vùng hấp dẫn chính: nơi mà cảng có vị trí độc quyền thu hút hàng hoá; 

- Vùng hấp dẫn bên ngoài: là vùng cạnh tranh, nơi có từ 2 cảng cạnh tranh phục vụ 

hàng hoá. 

 
Hình 2. Khu vực ảnh hưởng của cảng 

Chú thích:  - Cảng chính: là cảng biển, cửa ngõ ra biển của toàn bộ vùng hấp dẫn sau cảng; 

  - Cảng vệ tinh: là nơi tập kết, thu gom hàng hóa phục vụ cảng chính như: ICD, 

CD. 
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  - FDC (trung tâm phân phối): hoạt động như đầu mối vận tải trung gian đến 

cảng chính. 

Trung tâm phân phối vận tải (Freight Distribution Centre - FDC) nằm trong vùng hấp 

dẫn của cảng chính (Hub port), hoạt động như là đầu mối vận tải trung gian. Hoạt động của 

FDC được thể hiện theo sơ đồ ở trên. 

Trung tâm này có nhiệm vụ thu gom, phân phối hàng hoá đến và đi cho cảng chính, 

kết nối cảng với các khu vực hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thông qua hệ thống giao thông 

vận tải nội địa. 

Như vậy, do có sự thay đổi các chức năng chủ yếu và sự phát triển vùng hấp dẫn cảng 

nên việc đầu tư cũng như việc xác lập và hoàn thiện mô hình quản lý, kinh doanh khai thác 

cảng biển phải có những thay đổi nhằm đáp ứng phù hợp. 

3. Đề xuất hướng mở rộng và phát triển vùng hấp dẫn cảng biển khu vực Phía Bắc 

Cơ sở đề xuất 

- Theo năng lực của các cảng : 

Theo Quyết định số 1037/QĐ-TTg ngày 24/6/2014 về điều chỉnh quy hoạch phát triển 

hệ thống cảng biển Việt Nam đến 2020. Định hướng đến 2030, cảng biển khu vực phía Bắc 

(cảng biển nhóm 1) gồm 03 nhóm cảng biển loại 1 và một số cảng biển loại 2 với số lượng 

cầu bến, phao neo như sau: 

Tên cảng/ bến 

Số lượng cầu cảng/ mét dài 

Tổng hợp 

bách hóa 
Container 

Chuyên 

dùng 

Dịch vụ 

khác 

Phao 

neo 

CẢNG BIỂN NHÓM 1 30/4156m 14/2395m 24 08 15 

CẢNG BIỂN LOẠI 1 24/3753m 14/2395m 24 08 14 

1. Cảng Hải Phòng 21/3137m 13/2165m 08 08 13 

2. Cảng Hòn Gai 03/616m 01/230m 10   

3. Cảng Cẩm Phả   06  01 

CẢNG BIỂN LOẠI 2 06/403m    01 

4. Cảng Vạn Gia     01 

5. Cảng Mũi Chùa 01/54m     

6. Cảng Diêm Điền 03/149m     

7. Cảng Hải Thịnh 02/200m     

      Nguồn: Từ BQL các cảng & tổng hợp tư vấn 

Trong đó, khu vực cảng biển Hải Phòng hiện có 42 bến cảng biển lớn nhỏ, gồm các 

bến cảng tổng hợp bách hóa, bến container, bến chuyên dụng và các bến thực hiện dịch vụ 

hàng hải,… Ngoài ra, dự kiến đến năm 2018, sẽ đưa vào khai thác 02 bến cảng nước sâu Lạch 

Huyện, và sẽ tiếp tục khai thác thêm 04 bến nữa đến 2020. Như vậy, năng lực của các cảng 

biển Nhóm I sẽ đạt khoảng 80 - 100 triệu tấn vào 2020 [1]. 

- Theo lượng hàng xuất nhập khẩu: 

Vùng hấp dẫn của các cảng biển mhóm I là toàn bộ các tỉnh Phía Bắc Việt Nam và các 

tỉnh Tây - Nam Trung Quốc qua các cửa khẩu Lạng Sơn, Lao Cai của Việt Nam. Trong 

những năm qua, lượng hàng xuất nhập khẩu qua cảng biển phía Bắc ngày càng tăng và tốc độ 

tăng ước tính khoảng 10 - 15 %/năm. Khối lượng hàng hóa qua cảng biển nhóm I năm 2011 
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của các cảng biển khu vực Phía Bắc đạt gần 50 triệu tấn, nhưng đến năm 2015 đã đạt 76,7 

triệu tấn. Theo dự báo lượng hàng hóa qua cảng biển khu vực Phía Bắc sẽ gấp 1,5 đến 1,8 lần 

so với hiện nay vào những năm 2020 [2]. Vì vậy để đáp ứng được lượng hàng qua cảng tăng 

nhanh thì việc mở rộng và phát triển vùng hấp dẫn của các cảng biển khu vực phía Bắc là hết 

sức cấp thiết.  

Hướng đề xuất 

Để đáp ứng những yêu cầu về lượng tàu và hàng hóa đến cảng tăng mạnh trong những 

năm tới, và tránh tình trạng bất bình hành với lượng hàng đến cảng lúc ùn tắc, lúc không có 

hàng đến cảng, cần phát triển trung tâm phân phối vận tải và mở rộng vùng hấp dẫn theo các 

xu hướng sau: 

Phát triển các cảng vệ tinh trong vùng hấp dẫn: 

 Các cảng vệ tinh có thể là các cảng cạn (ICD) kết nối với cảng biển bằng hệ thống 

đường bộ hoặc đường sắt, hoặc có thể là các cảng sông, liên kết với cảng biển bằng hệ thống 

đường thủy nội địa. Cảng vệ tinh làm nhiệm vụ thu gom, tập kết hàng hóa từ các khu công 

nghiệp, các cơ sở sản xuất, chế biến,… để hình thành mạng lưới gom hàng cho cảng biển. 

Mặt khác, cảng vệ tinh còn đóng vai trò là các trung tâm phân phối khi rút hàng khỏi cảng với 

hàng hóa nhập khẩu. 

 Tùy theo khu vực địa lý, tình hình giao thông và đặc biệt mật độ các khu công nghiệp, 

khu sản xuất, chế biến hàng hóa mà có các mô hình tính toán để xác định địa điểm quy hoạch 

cảng vệ tinh đạt hiệu quả kinh tế. Sơ bộ tính toán có thể cần khoảng từ 10 - 15 cảng vệ tinh 

trong vùng hấp dẫn cảng Phía Bắc trong những năm tới. 

Đẩy mạnh xây dựng hạ tầng giao thông theo mô hình công - tư: 

 Giao thông là mạch máu của nền kinh tế và càng đặc biệt quan trọng đối với việc kết 

nối từ vùng hấp dẫn với cảng biển. Với kinh nghiệm của các nước phát triển, để kinh tế tăng 

trưởng nhanh thì hạ tầng giao thông phải đi trước một bước, đặc biệt mạng lưới giao thông 

kết nối với cảng biển. Tuy nhiên, để xây dựng hạ tầng giao thông phải cần rất nhiều vốn, 

trong khi các nước đang phát triển như Việt Nam lại đang gặp nhiều khó nhăn về tài chính vì 

ngân sách phải đầu tư cho nhiều lĩnh vực. Vì vậy rất cần áp dụng mô hình công - tư (PPP)  

trong việc huy động vốn cho đầu tư hạ tầng giao thông, đặc biệt là hạ tầng giao thông kết nối 

với cảng biển [3].  

Mở rộng và phát triển các hình thức dịch vụ cảng: 

 Nhằm giảm tối đa hao phí thời gian cho việc luân chuyển hàng hóa từ/hoặc đến cảng 

trong phạm vi vùng hấp dẫn của cảng, cần tính toán và phối hợp các khâu trong dây chuyền 

vận tải một cách hợp lý và hiệu quả nhất. Ngoài ra, để tiết kiệm chi phí (giá trị gia tăng) đối 

với hàng qua cảng, rất cần phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ tại khu vực cảng biển như: 

đại lý vận tải, giao nhận, kiểm đếm, vận chuyển, lưu kho bãi, bốc xếp,… một cách đầy đủ và 

đồng bộ. 

 Như vậy, với hướng mở rộng và phát triển vùng hấp dẫn của các cảng biển khu vực 

Phía Bắc như trên, chắc chắn sẽ giải quyết tốt bài toán gom và rút hàng từ/đến cảng một cách 

hiệu quả, an toàn và tiết kiệm, góp phần đáp ứng tốc độ tăng trưởng kinh tế và sản lượng hàng 

qua cảng trong những năm tới từ 2015 - 2020. 
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Rào cản rời ngành - yếu tố cản trở quá trình tái cơ cấu 

đội tàu biển Việt Nam 
Barrier to exit-the factor inhibits restructuring process of the Vietnam’s merchant fleet 
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Tóm tắt 

Ngành Vận tải biển nói chung và các doanh nghiệp vận tải biển của Việt Nam nói 

riêng đang gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh do tác động tiêu cực của 

quá trình phục hồi kinh tế chậm chạp gây ra. Trong bối cảnh đó, việc tái cơ cấu đội tàu để 

phù hợp với điều kiện và môi trường mới trở nên rất cấp bách và cần thiết. Tuy nhiên, thực 

tiễn cho thấy quá trình này diễn ra chậm hơn nhiều so với kỳ vọng. Một trong những nguyên 

nhân là do rào cản rời ngành quá lớn. Có nhiều nhân tố tạo nên rào cản rời ngành, cản trở 

quá trình tái cơ cấu. Bài báo này tập trung phân tích các nhân tố đó. Bao gồm: sự chi phối 

của cổ đông nhà nước tại nhiều công ty vận tải biển lớn, cơ cấu ngành không phù hợp dẫn 

đến tình trạng cạnh tranh không lành mạnh, việc bán phương tiện để thu hồi vốn tốn kém cả 

về thời gian và tiền bạc, khó khăn mà các chủ tàu gặp phải khi chuyển hướng kinh doanh để 

bắt đầu tham gia vào một lĩnh vực mới, tâm lý gắn bó với nghề làm cho các chủ tàu không dễ 

dàng quyết định rời bỏ công việc kinh doanh quen thuộc của mình. 

Từ khóa: Cản trở tái cơ cấu đội tàu. 

Abstract 

Shipping industry in general and shipping companies in particular in Vietnam are 

facing many difficulties in production and business activities due to the negative impact of the 

sluggish economic recovery. In this context, the restructuring of the fleet to match the new 

conditions of the economy becomes very urgent and necessary. However, infact, this process 

has been slower than expected. Strong exit barrier is considered one of the reasons. There 

are many factors that obstructing to leave the industry, hindering the process of 

restructuring. This paper focuses on analyzing these factors. Including: the domination of 

state shareholders in many shipping companies, industry structure mismatch led to a 

situation of unfair competition, the sale vessels to payback costs both time and money, 

difficulties of shipowners if moving the business to begin participating in a new industry, 

many shipowners still want to keep the business hence they do not easily decide to leave their 

unprofitable business. 

Keywords: Obstructing fleet’s, restructuring. 
 

1. Dẫn nhập 

Hầu hết các nghiên cứu về kinh tế xã hội đều chỉ ra tính chu kỳ của các hoạt động 

kinh tế ở cấp độ doanh nghiệp, ngành và nền kinh tế quốc dân. Trong đó, các giai đoạn tiến 

triển và sa sút diễn ra liên tục. Đặc biệt, ở pha suy thoái, chúng ta thường đồng thời quan sát 

được quá trình tái cơ cấu vẫn đang trong quá trình này. Tuy nhiên, theo đánh giá của nhiều 

chuyên gia, quá trình tái cơ cấu đội tàu biển Việt Nam đang diễn ra rất chậm chạp và thiếu 

định hướng. 

2. Thực trạng đội tàu biển Việt Nam từ sau thời điểm 2008 

Được đánh giá là một quốc gia hội tụ nhiều thế mạnh về địa chính trị để phát triển 

kinh tế biển, Việt Nam hiện nay có đội tàu biển qui mô khoảng 8 triệu DWT, chiếm 0,48% 

trọng tải đội tàu biển thế giới, đứng thứ 5/10 nước ASEAN về tổng trọng tải, nhưng chỉ đứng 

thứ 9/10 về trọng tải tàu bình quân. Trong đó 21% là tàu hàng rời, 42,7% là tàu chở hàng 
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bách hóa, đội tàu container chỉ chiếm khoảng 3,5%. Tỷ lệ này rất khác so với thế giới. Về 

tổng trọng tải, kết cấu của đội tàu thế giới hiện nay gồm khoảng 42,9% là tàu hàng rời, 4,6% 

là tàu chở hàng bách hóa và khoảng 12,8% là tàu chở container. Xu hướng chuyên môn hóa 

đội tàu trên thế giới gần như rất ít tác động đến Việt Nam. Với gần một nửa là tàu chở hàng 

bách hóa, chúng ta cần rất nhiều thời gian và nguồn lực để thay đổi kết cấu đội tàu sao cho 

thực sự phù hợp với nhu cầu vận chuyển, và quan trọng hơn là để có thể nâng cao được năng 

suất chuyên chở. 

 
Nguồn: UNCTAD 

Hình 1. Qui mô và kết cấu đội tàu buôn của Việt Nam giai đoạn 2008 - 2014 

 Khủng hoảng kinh tế cuối 2008 đã tạo ra một cú sốc lớn đối với vận tải biển của Việt 

Nam, làm thay đổi hoàn toàn vị thế của nhiều doanh nghiệp vận tải biển, đẩy ngành vận tải 

biển vào một thời kỳ khó khăn chưa từng thấy trong lịch sử phát triển. Hàng loạt các hãng tàu 

lớn rơi vào tình trạng lỗ vốn triền miên, đứng trước nguy cơ đóng cửa, mất lợi thế trên thị 

trường chứng khoán. 

Bảng 1. Thực trạng kết quả SXKD của một số doanh nghiệp vận tải biển 

Tên công ty (Mã 

CK) 

Lợi 

nhuận 

sau thuế 

2014 

(109tỷ 

đồng) 

Mô tả trạng thái 
Lĩnh vực hoạt 

động 

Công ty CP Hàng 

Hải Sài Gòn 

(SHC) 

6,772 

Bị hủy niêm yết từ 21/5/2013 vì thua lỗ triền 

miên vượt vốn điều lệ. 

Năm 2014 bán hết tàu biển, chuyển lĩnh vực 

kinh doanh vận tải contaier tuyến Sài Gòn - 

Miền Tây, dịch vụ Logistics và VTĐPT. 

Vận tải 

container 

đường sông, 

dịch vụ 

Logistics và 

VTĐPT 

Công ty CP Vận 

tải và Thuê tàu 

(VST) 
-179,12 

Lỗ 3 năm liên tiếp. Đã bán 1 tàu năm 2013, bán 

2 tàu trong năm 2014 và tiếp tục lỗ vốn năm 

2014 

Vận tải hàng 

khô 

Công ty vận tải 

biển Việt Nam 

(VOS) 

-203,262 

Lỗ 2 năm liên tiếp. Bán 3 tàu năm 2014. 

Vào diện cảnh báo từ giữa năm 2015 do lỗ vốn 

triền miên 

Vận tải đa 

chủng loại hàng 

hóa 

DDM (Công ty -118,724 Hủy niêm yết từ năm 2013 vì thua lỗ vượt vốn Vận tải hàng 
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CP Hàng Hải 

Đông Đô) 

điều lệ. khô 

VNA (Công ty 

CP Vận tải biển 

VINASHIP) 
-36,868 

Lỗ 3 năm liên tiếp. 5/13 tàu trên 25 tuổi. Thuộc 

diện cảnh báo không được ký quĩ giao dịch 

chứng khoán 

Vận tải hàng 

khô 

VSG (Công ty CP 

Vontainer phía 

Nam) 
-77,867 Thua lỗ 6 năm liên tiếp từ 2009 đến 2014 

Vận tải 

container 

SSG (Công ty CP 

Vận tải biển Hải 

Âu) 

-34,7 

Thua lỗ 3 năm liên tiếp. Đã bán 1 tàu trong nửa 

đầu năm 2014. Còn lại 2 tàu. Dự kiến tiếp tục 

lỗ vốn năm 2015 

Vận tải hàng 

khô 

TJC (Công ty cổ 

phần Dịch vụ 

Vận tải thương 

mại) 

9,07 
Còn 3 tàu sau khi bán tàu Transco Sun năm 

2013. Bán tàu Hà Yây trong năm 2014. 

Vận tải hàng 

khô 

VFR (Công ty cổ 

phần Vận tải và 

Thuê tàu) 

-8,264 

Lãi năm 2013 nhờ hoạt động dịch vụ trên bờ và 

bán tàu Vietfracht 02. Còn 3 tàu kinh doanh 

không hiệu quả năm 2014 

Vận tải hàng 

khô 

PJT (Công ty cổ 

phần Vận tải 

xăng dầu đường 

thủy 

PETROLIMEX) 

14,867 
Có lãi nhờ nguồn hàng ổn định từ Tổng Công 

ty Xăng dầu PETROLIMEX 

Vận tải xăng 

dầu 

VTO (Công ty 

CP Vận tải xăng 

dầu VITACO) 

58,173 
4/10 tàu dưới 10 tuổi. Doanh thu được hỗ trợ từ 

Petrolimex 

Vận tải xăng 

dầu 

VIP (Công ty CP 

Vận tải xăng dầu 

VIPCO) 
69,583 

Hơn 110 tỷ đồng LNST đến từ bán tài sản và 

đất thuê dự án cảng container. Lãi này được 

góp vào thành lập công ty Cảng Nam Hải Đình 

Vũ. Doanh thu chủ yếu từ cho PETROLIMEX 

thuê định hạn toàn bộ đội tàu 

Vận tải xăng 

dầu 

Nguồn: Tổng hợp của tác giả từ cafef 

Sau 7 năm kể từ cú sốc khủng hoảng 2008, rất nhiều doanh nghiệp vận tải biển của 

Việt Nam vẫn đang loay hoay với bài toán thoát lỗ. Bức tranh tổng thể ngành Vận tải biển có 

rất ít các điểm sáng.  

3. Tái cơ cấu đội tàu biển Việt Nam và các rào cản xuất ngành 

Thông thường, sau mỗi cú sốc kinh tế, làn sóng tái cơ cấu sẽ thúc đẩy các doanh 

nghiệp thay đổi và lột xác để thích nghi với điều kiện và môi trường kinh doanh mới. Quá 

trình này có thể bắt đầu ngay sau mỗi cú sốc và kéo dài từ một đến vài năm. Khi công cuộc 

tái cấu trúc doanh nghiệp kết thúc, nền kinh tế cũng đồng thời trải qua giai đoạn hồi phục và 

chuẩn bị bước vào thời kỳ phát triển mới. Kinh doanh vận tải biển cũng không phải là ngoại 

lệ. Cú sốc kinh tế 2008 làm cước vận tải biển lao dốc, BDI giảm nhanh từ hơn 11000 điểm 

cuối năm 2008 xuống mức trên dưới 1000 điểm ngay trong quí I năm 2009 và không có dấu 

hiệu phục hồi ổn định suốt từ đó đến nay. Trong bối cảnh đó, các hãng tàu lớn trên thế giới đã 

buộc phải thay đổi chiến lược kinh doanh theo hướng sáp nhập, bán tàu, hợp tác vận chuyển 

trên một số tuyến, bỏ qua một số cảng trong hành trình và giảm tốc độ chạy tàu để cắt giảm 

chi phí. Ở Việt Nam, mặc dù qui mô doanh nghiệp nhỏ hơn, phạm vi hoạt động của đội tàu 

biển cũng hẹp hơn rất nhiều nhưng xem ra tiến trình tái cơ cấu còn gặp rất nhiều cản trở. Để 

thay đổi kết cấu đội tàu biển, đáp ứng nhu cầu vận chuyển và cạnh tranh trong tình hình hiện 

nay, chúng ta phải chấp nhận hy sinh, loại bớt các doanh nghiệp qui mô quá nhỏ, sở hữu một 
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vài con tàu già, trọng tải thấp, thậm chí, chấp nhận xóa sổ một vài hãng tàu lớn hoạt động 

không hiệu quả. Việc doanh nghiệp bị kìm giữ trong ngành không sinh lời, trong điều kiện 

nhu cầu vận chuyển giảm hoặc không thay đổi, tất yếu dẫn đến dư cung trọng tải, làm sâu sắc 

hơn cạnh tranh về giá. Tuy nhiên, thực tế cho thấy có rất nhiều nhân tố, gồm cả chủ quan và 

khách quan, cản trở các doanh nghiệp vận tải biển rời ngành. 

Thứ nhất, nhiều doanh nghiệp vận tải biển lớn, dù đã chuyển thành công ty cổ phần 

nhưng vốn nhà nước vẫn chiếm đa số. Các doanh nghiệp này, bên cạnh sức ép cạnh tranh với 

các đối thủ trong và ngoài nước, còn phải chịu sự chỉ đạo hành chính từ các cơ quan chức 

năng khác. Cổ phần hóa chỉ làm thay đổi tên gọi mà chưa làm thay đổi cách thức tổ chức 

quản lý và khai thác vận tải, yếu tố quan trọng bậc nhất tạo nên sự khác biệt nhằm khai thác 

triệt để nguồn lực, đạt hiệu quả kinh tế cao. Nhiều người đặt câu hỏi, nếu như VINASHIN 

không phá sản, VOSCO, VINASHIP, VINALINES không buộc phải gánh nợ hộ bằng cách 

buộc phải nhận những con tàu cũ nát của VINASHIN thì các doanh nghiệp này có phải chịu 

khó khăn như thời gian vừa qua hay không? Với cơ chế xin cho, phân phối lợi ích và cả trách 

nhiệm mà chúng ta đang làm như hiện nay thì khó có thể nói tới sự cách tân để nâng tầm vị 

thế các doanh nghiệp vận tải biển trong nước. Nhà nước liệu có để cho các công ty “con đẻ” 

chết hay sống kiểu “thoi thóp” như hiện nay. Nhiều khả năng là những doanh nghiệp này vẫn 

phải tồn tại, bằng cách nào đó, chỉ để chứng tỏ rằng quản lý nhà nước trong hoạt động vận 

chuyển đường biển vẫn còn hiệu quả. 

Thứ hai, theo số liệu thống kê, hiện Việt Nam có khoảng gần 600 chủ tàu biển, bình 

quân mỗi chủ tàu sở hữu khoảng 13.000 DWT. So với một số cường quốc vận tải biển như 

Đan Mạch (59 chủ tàu 69,48 triệu tấn), Đức (95 chủ tàu, 103 triệu DWT), Singapore (36 chủ 

tàu, 129,71 triệu DWT), Trung Quốc (28 chủ tàu, 143,12 triệu DWT, trong đó, 9 chủ tàu quốc 

tịch Đài Loan), rõ ràng việc có quá nhiều chủ tàu sở hữu các đội tàu siêu nhỏ không phù hợp 

với thực tiễn kinh doanh vận tải biển. Ở góc độ lý thuyết kinh tế, vận tải biển là một trong 

những ngành có lợi thế qui mô vì đầu tư ban đầu rất lớn. Vì thế, nó không phải là một ngành 

cạnh tranh, nó là một ngành độc quyền tập đoàn. Tuy nhiên, ở Việt Nam đang tồn tại một 

thực tế trái ngược, đó là các doanh nghiệp vận tải biển đang cạnh tranh để tồn tại. Và nghịch 

lý ở chỗ trong cuộc cạnh tranh này, có vẻ phần lợi thế đang nghiêng về các chủ tàu tư nhân, 

sở hữu 1 vài con tàu chở hàng bách hóa, trọng tải vài nghìn tấn. Với bộ máy quản lý gọn nhẹ, 

cách thức khai thác đơn giản, các hãng tàu tư nhân của Việt Nam có thể dễ dàng tìm kiếm các 

đơn hàng khối lượng nhỏ với mức cước cạnh tranh. Việc các hãng tàu nhỏ tồn tại, cạnh tranh 

và tạo ra áp lực giảm cước phí với các hãng tàu lớn gây rất nhiều khó khăn cho quá trình tái 

cơ cấu đội tàu biển. Khi còn có thể kiếm lời bằng các hoạt động vận chuyển hàng hóa đường 

biển, các chủ tàu tư nhân qui mô nhỏ sẽ không có động cơ rời ngành. Vì thế, cơ cấu đội tàu 

biển Việt Nam cũng khó mà thay đổi được. 

Thứ ba, việc rút lui khỏi ngành có thể khiến cho các chủ tàu gặp phải những mất mát 

lớn. Vì vậy, họ sẽ cố gắng cầm cự để trụ lại. Để kinh doanh vận tải biển, các chủ tàu phải đầu 

tư mua phương tiện với mức giá hàng triệu USD. Khi rời ngành, họ phải bán được con tàu đó. 

Với những tài sản giá trị lớn như vậy, tìm được người mua trong bối cảnh kinh tế hiện nay là 

rất khó khăn. Thậm chí, trong nhiều trường hợp, mức giá được trả rất thấp, ngang với giá bán 

sắt vụn. Vì thế, các chủ tàu chấp nhận tiếp tục kinh doanh thua lỗ thay vì chỉ thu hồi một 

lượng vốn nhỏ từ bán phương tiện. Hơn nữa, dưới quyền quản lý của mình, các chủ tàu có 

khoảng từ vài chục đến hàng nghìn nhân viên, thuyền viên. Việc họ rời ngành đồng nghĩa với 

tuyên bố sa thải từng đó con người. Nghĩa vụ đạo lý với những người đã từng gắn bó, sát 

cánh để cùng phát triển doanh nghiệp cản trở quyết định xuất ngành. Bên cạnh đó, tuyên bố 

rời ngành sẽ làm mất toàn bộ uy tín mà các chủ tàu đã gây dựng lâu nay, ảnh hưởng đến lợi 

ích của các chủ nợ, các đối tác kinh doanh. Những lý do trên làm giảm đáng kể động cơ xuất 

ngành của các chủ tàu.  
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Thứ tư, trước khi quyết định rời ngành, chủ tàu thường phải nghĩ đến việc sẽ gia nhập 

một lĩnh vực kinh doanh khác. Các rào cản nhập ngành lúc này sẽ buộc họ phải cân nhắc giữa 

việc ngừng kinh doanh vận tải biển để tham gia vào ngành mới. Thường thì chủ tàu sẽ không 

có nhiều cơ hội để lựa chọn do mỗi lĩnh vực kinh doanh đều cần có những điều kiện riêng. 

Một khi đã dự báo được những khó khăn có thể gặp phải, nhiều chủ tàu sẽ chấp nhận tiếp tục 

cầm cự và trông chờ vào cứu cánh từ bên ngoài. Để viết bài báo này, tác giả đã có một cuộc 

khảo sát chính thức hơn 50 doanh nghiệp vận tải biển. Kết quả cho thấy, khi được hỏi về lựa 

chọn kinh doanh trong điều kiện hiện nay, 87,5% chủ tàu chấp nhận tiếp tục kinh doanh dù 

thua lỗ vì họ cho rằng khó khăn chỉ là tạm thời, và không có chủ tàu nào chọn phương án rời 

ngành.  

Cuối cùng, các trở lực tình cảm không thể không đề cập tới. Kinh doanh kiếm lời cũng 

như các hoạt động khác của con người. Nó cũng chịu sự chi phối mạnh của yếu tố cảm xúc. 

Gắn bó với vận tải biển, các chủ tàu chắc chắn phải có tình cảm với ngành nghề mà mình theo 

đuổi. Ngoài mục tiêu lợi nhuận, việc đầu tư vào vận tải biển có một lý do không nhỏ, đó là do 

yêu mến nó. Rời bỏ một thứ mà mình yêu quí, gắn bó là một trong những quyết định khó 

khăn nhất của mỗi chúng ta. Vì thế, đối với các chủ tàu, quyết định rút lui khỏi ngành không 

hễ dễ dàng. 

4. Kết luận 

Các rào cản ngành là một trong những nhân tố khiến cho câu chuyện tái cơ cấu đội tàu 

biển Việt Nam khó có được một cái kết đẹp. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu trong chiến 

lược phát triển kinh tế đất nước nói chung và phát triển ngành Vận tải biển Việt Nam nói 

riêng, chúng ta cần phải chấp nhận loại bỏ những nhân tố bất hợp lý đang cản trở con đường 

phát triển. Để có một đội tàu biển mạnh về mọi phương diện, cần giảm thiểu sự tham gia của 

nhà nước vào lĩnh vực kinh doanh vận tải biển bằng cách tư nhân hóa phần vốn nhà nước còn 

lại tại các doanh nghiệp vận tải biển lớn. Thay vào đó, quản lý nhà nước về vận tải biển nên 

giữ đúng vai trò của nó. Đó là thiết lập môi trường chính sách thuận lợi, phù hợp với sự phát 

triển ngành vận tải biển. Việc đưa kinh doanh vận tải biển vào danh mục các lĩnh vực kinh 

doanh có điều kiện cũng cần được xem xét. Thông qua đó, những công ty vận tải biển siêu 

nhỏ phải được loại bớt để hạn chế tình trạng cạnh tranh không lành mạnh. Giải pháp sáp nhập 

các doanh nghiệp vận tải biển và thành lập các cluster để tập hợp nguồn lực nhằm đẩy mạnh 

tiến trình tái cơ cấu đội tàu nên được khuyến khích và thực hiện bài bản.  
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Thực trạng cơ cấu đội tàu thế giới giai đoạn 2006 - 2015 
Structure of world fleet during period of 2006 to 2015 

 

Nguyễn Cảnh Hải 

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam,  

nguyencanhhai84@gmail.com 

Tóm tắt 

 Cơ cấu đội tàu là một thuật ngữ được đề cập khá nhiều khi nghiên cứu đội tàu vận tải 

biển của mỗi doanh nghiệp, quốc gia, vùng lãnh thổ hay trên toàn thế giới. Bài báo này phân 

tích và đánh giá thực trạng cơ cấu đội tàu thế giới theo loại tàu và tuổi tàu giai đoạn 2006 – 

2015 để thấy được xu hướng phát tiển của đội tàu thế giới. Đây là một trong những cơ sở để 

mỗi doanh nghiệp vận tải biển, mỗi quốc gia đề ra những giải pháp, chiến lược hợp lý hóa cơ 

cấu đội tàu, phát triển bền vững đội tàu, phù hợp với xu thế phát triển chung của ngành hàng 

hải thế giới. 

 Từ khóa: Cơ cấu đội tàu, cơ cấu đội tàu thế giới, tàu dầu, tàu bách hóa, tàu hàng rời, 

tàu container.  

Abstract 

Structure of the fleet term is commonly used in the sea shipping and transportation 

study. This paper analyzes and assesses the reality of the structure of the world fleet for 2006 

- 2015 to see the development trends of the world fleet. There are 2 criteria: the ages and 

types of ship are used to classify the world fleet. Classification and developing trend of the 

world fleet assist countries, shipping companies in finding solutions to restructuring  and 

sustainably developing their fleet. 

Keywords: Structure of the fleet, structure of the world fleet, oil tanker, general ship, 

bulk carrier, container ship. 

 

1. Đặt vấn đề 

Cơ cấu đội tàu biển (sau đây gọi là cơ cấu đội tàu) chính là tập hợp các chủng loại tàu 

với tỷ trọng khác nhau cấu thành nên đội tàu chở hàng hóa hoặc hành khách bằng đường biển 

của một tổ chức hay vùng lãnh thổ nào đó. Tùy thuộc vào tiêu thức phân loại mà cơ cấu đội 

tàu bao gồm những chủng loại tàu khác nhau. Có thể phân loại cơ cấu đội tàu theo các tiêu 

thức sau đây: 

- Cơ cấu theo chức năng và công dụng (loại tàu); 

- Cơ cấu theo cỡ tàu (trọng tải); 

- Cơ cấu theo tuổi tàu; 

- Cơ cấu theo hình thức tổ chức khai thác; 

- Cơ cấu theo phạm vi hành hải; 

- Cơ cấu theo cờ quốc tịch; 

- Cơ cấu theo quy mô doanh nghiệp.  

Phạm vi bài báo này đề cập đến thực trạng cơ cấu đội tàu thế giới theo một số tiêu 

thức cơ bản là loại tàu và tuổi tàu.  

2. Thực trạng cơ cấu đội tàu biển thế giới 

2.1. Sự phát triển đội tàu thế giới 

Quá trình phát triển của đội tàu thế giới từ cuối thế kỷ 20 đến nay đã có nhiều thay 

đổi, chia thành các giai đoạn khác nhau về sự tăng trưởng, đình trệ và suy giảm. Đồ thị sau 

thể hiện tỷ trọng từng loại tàu chủ yếu của đội tàu thế giới giai đoạn 1980 - 2015: 

ĐVT: % 
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Nguồn: UNCTAD , Review of Maritime Transport 2015, New York and Genava 

Hình 1. Cơ cấu đội tàu thế giới theo loại tàu giai đoạn 1980 - 2015 

Những năm 1980, tổng tải trọng đội tàu thế giới đạt gần 700 triệu DWT, bao gồm 4 

loại tàu chính là tàu dầu, tàu hàng rời, tàu bách hóa, tàu container và các loại tàu khác. Trong 

đó, tàu dầu chiếm tỷ trọng chủ yếu 50%, tiếp đến là tàu hàng rời, gần 30%; tàu container chỉ 

chiếm tỷ trọng rất nhỏ 1,6%. Tuy nhiên, đến giai đoạn những năm 1985, 1990; tổng trọng tải 

đội tàu thế giới có sự sụt giảm. Năm 1990, tổng trọng tải đội tàu thế giới chỉ còn khoảng 650 

triệu DWT. Tỷ trọng mỗi loại tàu cũng có sự thay đổi đáng kể. Tàu dầu và tàu bách hóa có tải 

trọng giảm, nếu tải trọng tàu bách hóa chỉ giảm 1,4% tỷ lệ từ năm 1980 đến năm 1990 thì tàu 

dầu giảm mạnh, từ 49,7% xuống còn 37,4 % (giảm hơn 12%). Tàu container và tàu bách hóa 

có tải trọng tăng, tỷ trọng tàu container tăng nhẹ trong 10 năm 2,3% còn tàu hàng khô tăng 

thêm hơn 8% tổng trọng tải. 

Giai đoạn từ năm 1995 đến nay là giai đoạn phát triển mạnh mẽ, toàn diện và quốc tế 

hóa của hình thức vận tải hàng hóa bằng container. Đội tàu container liên tục phát triển về số 

lượng lẫn trọng tải. Nếu như năm 1995, trọng tải đội tàu này là 44 triệu DWT thì 20 năm sau, 

năm 2015, con số này đã tăng hơn 5 lần (227 triệu DWT). Những năm trở lại đây, sự thay thế 

các tàu bách hóa truyền thống bằng tàu container là thay đổi to lớn trong ngành thương mại 

vận tải tàu định tuyến. 

Tàu hàng rời và tàu dầu cũng có sự phát triển mạnh mẽ. Trong vòng 35 năm, tải trọng 

đội tàu hàng rời đã tăng gần 4 lần, từ 186 triệu DWT năm 1980 đến 760 triệu DWT năm 

2015. Tàu hàng rời cỡ lớn là loại tàu có sự tăng trưởng mạnh nhất. Đội tàu hàng rời cũng có 

những thay đổi tương tự về kích cỡ tàu, trải đều ở các nhóm cỡ tàu khác nhau. Các cỡ tàu 

hàng rời như handysize (10 - 40 KDWT), handymax (40 - 60 KDWT), panama (60 - 80 

KDWT) và capsize (> 80 KDWT) đều tăng. Các tàu cỡ lớn hơn, hoạt động hiệu quả hơn đã 

tham gia vào thị trường vận tải theo hướng tích cực và làm giảm tỷ lệ tăng trưởng của các tàu 

cỡ nhỏ. Các loại tàu chở ô tô hay chở hóa chất cũng ngày càng phát triển, tính chuyên môn 

hóa ngày càng cao, đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của đội tàu thế giới. 

Việc sử dụng tàu hàng rời cỡ lớn đóng vai trò chi phối trong sự phát triển của ngành thương 

mại vận chuyển hàng rời chủ yếu bằng đường biển như quặng sắt, than đá,… Nếu giai đoạn 

1980 - 1990, tải trọng đội tàu dầu giảm từ 339 triệu DWT xuống còn 246 triệu DWT thì giai 

đoạn 1995 - 2015 hoàn toàn ngược lại. Năm 1995, trọng tải đội tàu dầu thế giới là 268 triệu 

DWT nhưng tới năm 2015 con số này đạt mức là 489 triệu DWT. Tuy nhiên, nếu tính theo tỷ 

trọng thì trọng tải đội tàu dầu càng ngày càng giảm, năm 1980 trọng tải tàu dầu chiếm gần 

50% tổng trọng tải đội thế giới thì năm 2000 là 35,4% và giảm còn 28% tính tới đầu năm 

2015. 
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Song song với sự phát triển về tải trọng của tàu container, tàu hàng rời và tàu dầu là sự 

sụt giảm đáng kể về tải trọng và số lượng của tàu bách hóa. Năm 1980, tỷ trọng tàu bách hóa 

trong tổng trọng tải đội tàu thế giới là 17% tương ứng với 116 triệu DWT thì đến năm 2015 

chỉ còn 4,4% tương ứng gần 77 triệu DWT. Lý giải cho sự sụt giảm về cả số lượng và tải 

trọng này là xu hướng chuyên môn hóa đội tàu vận tải biển trên giới ngày càng phát triển. 

Mỗi loại tàu trong đội tàu thế giới đều có sự biến động khác nhau, tuy nhiên tổng 

trọng tải đội tàu thế giới tăng dần theo từng năm. Cụ thể, năm 2006 tổng trọng tải đội tàu thế 

giới đạt 959 triệu DWT, mỗi năm tăng trung bình khoảng 6,93% và đến năm 2015, trọng tải 

đội tàu thế giới là 1.749 triệu DWT. Đồ thị sau thể hiện sự phát triển của tổng trọng tải đội tàu 

thế giới trong giai đoạn 10 năm 2006 - 2015: 

 
Nguồn: UNCTAD, Review of Maritime Transport, New York and Genava 

Hình 2. Tổng trọng tải đội tàu thế giới giai đoạn 2006 - 2015 

Bên cạnh sự tăng trưởng về tổng trọng tải thì đội tàu thế giới cũng có sự thay đổi của 

tuổi bình quân (tuổi bình quân được tính cho những tàu có tải trọng từ 1.000 DWT trở lên). 

Trong vòng 10 năm trở lại đây, tuổi bình quân đội tàu thế giới ngày càng giảm; năm 2006 đội 

tàu thế giới có tuổi bình quân là 15,3 tuổi và tới năm 2015 thì tuổi bình quân giảm còn 9,41 

tuổi. Điều này phản ánh đội tàu thế giới ngày càng được trẻ hóa. Đồ thị sau thể hiện tuổi bình 

quân của đội tàu thế giới giai đoạn 2006 - 2015: 

 

 
Nguồn: UNCTAD , Review of Maritime Transport, New York and Genava 

Hình 3. Tuổi bình quân đội tàu thế giới giai đoạn 2006 - 2015 
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2.2. Cơ cấu đội tàu thế giới theo loại tàu 

Nếu phân chia theo công năng sử dụng, tàu biển thế giới được chia làm 4 loại tàu chính: 

tàu dầu, tàu hàng rời, tàu bách hóa, tàu container và các loại tàu khác. Tổng hợp từ báo cáo 

hàng năm của hội nghị liên hợp quốc về thương mại và phát triển (UNCTAD), ta có bảng thể 

hiện cơ cấu đội tàu thế giới theo loại tàu giai đoạn 2006 - 2015 như sau: 

Bảng 1. Cơ cấu đội tàu thế giới theo loại tàu giai đoạn 2006 - 2015 

ĐVT: 103 DWT 

TT Năm Tàu dầu Tàu hàng rời Tàu bách hóa Tàu container Tàu khác Tổng trọng tải 

1 2006 354.219 345.924 96.218 111.095 52.508 959.964 

2 2007 382.975 367.542 100.934 128.321 62.554 1.042.326 

3 2008 407.881 391.127 105.492 144.655 68.624 1.117.779 

4 2009 418.266 418.356 108.881 161.919 84.895 1.192.317 

5 2010 450.053 456.623 108.232 164.158 97.071 1.276.137 

6 2011 474.846 532.039 108.971 183.859 96.028 1.395.743 

7 2012 469.516 623.006 80.825 196.583 166.667 1.536.597 

8 2013 490.743 684.673 80.345 206.577 166.445 1.628.783 

9 2014 482.017 726.319 77.552 216.345 189.395 1.691.628 

10 2015 489.388 760.468 76.731 227.741 194.893 1.749.222 

Nguồn: UNCTAD, Review of Maritime Transport, New York and Genava 
 

Nhìn vào bảng có thể thấy, tổng trọng tải đội tàu thế giới tăng liên tục theo từng năm, 

trung bình 9,14 %/năm. Tính đến 01/01/2015, tổng trọng tải đội tàu thế giới đạt 1.749 triệu 

DWT, tăng gần gấp đôi so với 10 năm trước (năm 2005, tổng trọng tải đội tàu thế giới là 895 

triệu DWT). Cơ cấu đội tàu thế giới theo loại tàu được thống kê theo bảng 1 và được biểu 

diễn qua đồ thị sau: 

 

 
Nguồn: UNCTAD , Review of Maritime Transport, New York and Genava 

Hình 4. Cơ cấu đội tàu thế giới theo loại tàu giai đoạn 2006 - 2015 

Tuy tổng trọng tải đội tàu thế giới liên tục tăng như vậy nhưng tỷ trọng các loại tàu 

trong đội tàu thế giới khá ổn định qua các năm. Tàu hàng rời là loại tàu chiếm tỷ trọng lớn 
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nhất, bình quân là 38,5% tổng trọng tải đội tàu thế giới; tiếp đến là tàu tàu dầu, bình quân 

33,2%. Tàu container khá ổn định ở mức bình quân là 12,8% tổng trọng tải đội tàu thế giới. 

Tàu dầu và tàu bách hóa là 2 loại tàu có tỷ lệ trọng tải giảm qua các năm, trái ngược 

với tàu hàng rời và tàu container. Trọng tải tàu dầu ngày càng tăng nhưng tỷ trọng lại giảm, 

năm 2006 trọng tải tàu dầu là 354 triệu DWT chiếm 36,9% tổng trọng tải đội tàu thế giới; đến 

năm 2015 tỷ trọng tàu dầu chỉ còn 28,0% tổng trọng tải đội tàu thế giới mặc dù trọng tải tăng 

lên 489 triệu DWT. Điều này cho thấy tốc độ tăng trọng tải của tàu dầu thấp hơn tàu hàng rời 

và tàu container. Trọng tải tàu bách hóa tăng dần trong giai đoạn 2006 - 2011, sau đó lại giảm 

dần; tỷ trọng giảm mạnh từ 10,0% tổng trọng tải đội tàu thế giới năm 2006 xuống còn 8% 

năm 2011 và 4,4% năm 2015. Với tàu hàng rời, trọng tải liên tục tăng và chiếm tỷ trọng khá 

cao trong tổng trọng tải đội tàu thế giới; 36,0% năm 2006, biến động tăng/giảm không nhiều 

qua các năm và từ năm 2010 thì trọng tải liên tục tăng, đến năm 2015 thì tỷ trọng loại tàu này 

là 43,5% so với đội tàu thế giới, tương đương 760 triệu DWT. Tỷ trọng tàu container tăng dần 

trong giai đoạn 2006 - 2009 và khá ổn định trong những năm còn lại; trọng tải tàu container 

chiếm 11,6% tổng trọng tải đội tàu thế giới năm 2006, tới năm 2009 là 13,6% và các năm tiếp 

theo ổn định ở mức 13%. Năm 2015, trọng tải tàu container là hơn 227 triệu DWT, chiếm 

13,0% tổng trọng tải đội tàu thế giới và gấp đôi trọng tải loại tàu này năm 2005. 

Như vậy; tàu dầu, tàu container và tàu hàng rời đều có phát triển về trọng tải, đặc biệt 

là tàu container và tàu hàng rời, trọng tải đã tăng gấp đôi trong giai đoạn 2006 - 2015. Tàu 

dầu và tàu hàng rời là 2 chủng loại chiếm tỷ trọng lớn, đều trên 1/3 tổng trọng tải đội tàu thế 

giới. Tàu bách hóa chiếm tỷ lệ thấp trong tổng trọng tải đội tàu thế giới và giảm mạnh qua các 

năm. Điều này cho thấy các loại tàu chuyên dụng như tàu chở dầu, tàu chở container và tàu 

chở hàng rời cỡ lớn ngày càng phát triển và đáp ứng được nhu cầu chuyên chở hàng hóa trên 

toàn thế giới. 

2.3. Cơ cấu đội tàu thế giới theo tuổi tàu 

Tính đến năm 2015, tổng trọng tải đội tàu thế giới là 1.749.222 (103 DWT) với tuổi 

tàu trung bình là 9,41 (tính cho những tàu có trọng tải trên 1.000 DWT). Mỗi chủng loại tàu 

đều được chia thành 5 nhóm tuổi khác nhau (0 - 4 tuổi, 5-9 tuổi, 10 - 14 tuổi, 15 - 19 tuổi và 

trên 20 tuổi) để thống kê số lượng và trọng tải.   

Nếu tính về số lượng, tàu có tuổi từ 20 trở lên chiếm tỷ trọng lớn nhất (53,12%), tiếp 

theo đó là 5 - 9 tuổi, 0 - 4 tuổi, 10 -1 4 tuổi và 15 - 19 tuổi. Nếu tính theo tải trọng lại có sự 

khác biệt, nhóm tàu trẻ 0 - 4 tuổi chiếm phần lớn trọng tải đội tàu thế giới (38,71%), sau đó là 

nhóm tàu 5 - 9 tuổi (25,50%), 10 - 14 tuổi (14,90%) và hai nhóm tàu tuổi già còn lại đều 

chiếm trên dưới 10% tổng trọng tải đội tàu. Điều này phản ánh xu hướng phát triển tất yếu 

của đội tàu thế giới, những tàu vận tải biển mới được đầu tư đều là tàu có trọng tải lớn, đáp 

ứng nhu cầu vận chuyển các tuyến xa. Còn những tàu tuổi già (nhóm tàu từ 15 tuổi trở lên) 

hầu hết là những tàu tải trọng thấp. 

Xét toàn bộ đội tàu là vậy, nếu xét cho mỗi loại tàu thì có sự khác biệt. Tàu hàng rời 

và tàu container có tỷ lệ số lượng và trọng tải tàu tuổi trẻ khá tương xứng với nhau. Còn tàu 

bách hóa và tàu dầu, tỷ lệ số lượng tàu ít hơn tỷ trọng. Các loại tàu đều có lượng tàu trên 20 

tuổi chiếm tỷ lệ cao so với tải trọng, cho thấy đội tàu thế giới đang được trẻ hóa và nâng dần 

tải trọng bình quân. 

Tàu hàng rời, tàu container và tàu dầu là các loại tàu có tuổi bình quân trẻ hơn so với 

tàu bách hóa và các loại tàu còn lại. Tàu bách hóa là nhóm tàu có tuổi bình quân lớn nhất 

(17,76 tuổi), cao gần gấp đôi tuổi bình quân của cả đội tàu thế giới. Số lượng tàu tuổi trẻ 

(dưới 10 tuổi) của ba loại tàu hàng rời, tàu container và tàu dầu này chiếm tỷ trọng tương đối 

lớn, khoảng 60% cả đội tàu. Như vậy, ba loại tàu này có sự phát triển rõ rệt cả về số lượng 

cũng như mức độ hiện đại. Hầu hết các loại tàu đều có sự trẻ hóa đội tàu và tàu dầu là loại tàu 
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có mức giảm tuổi tàu bình quân lớn nhất (0,47 tuổi). Do vậy, đội tàu thế giới năm 2015 có 

tuổi bình quân giảm 0,22 tuổi so với năm 2014.  

Bảng 2. Cơ cấu đội tàu thế giới theo tuổi tính đến năm 2015 

Loại tàu Tiêu chí 
0 - 4  

tuổi 

5 - 9 

tuổi 

10 -14 

tuổi 

15 - 19 

 tuổi 

Trên 

20 tuổi 

Tuổi BQ  

năm 2014 

Tuổi BQ 

 năm 

2015 

Tàu  

hàng rời 

Số lượng (%) 47,50 18,68 11,12 11,55 11,15 9,07 9,15 

Trọng tải (%) 51,88 18,73 10,46 9,94 8,99 8,08 7,98 

Trọng tải bình 

quân (DWT) 
80.338 73.728 69.145 63.323 59.290     

Tàu 

container 

Số lượng (%) 20,94 34,31 17,61 17,55 9,60 10,88 10,70 

Trọng tải (%) 34,88 34,22 16,58 10,18 4,14 8,23 8,19 

Trọng tải bình 

quân (DWT) 
74.310 44.487 42.001 25.869 19.235     

Tàu  

bách hóa 

Số lượng (%) 10,68 14,89 7,70 8,96 57,76 24,86 24,18 

Trọng tải (%) 22,09 18,86 10,05 10,17 38,83 17,97 17,76 

Trọng tải bình 

quân (DWT) 
8.297 5.388 6.086 4.885 2.758     

Tàu dầu 

Số lượng (%) 18,74 21,72 12,69 8,32 38,54 18,37 17,92 

Trọng tải (%) 29,90 32,59 22,83 10,04 4,64 8,98 8,51 

Trọng tải bình 

quân (DWT) 
83.196 78.871 95.321 65.702 6.521     

Tàu khác 

Số lượng (%) 16,55 16,87 9,22 8,88 48,48 22,22 21,86 

Trọng tải (%) 20,41 26,49 12,31 9,16 31,62 15,65 15,30 

Trọng tải bình 

quân (DWT) 
6.619 8.547 7.574 5.834 3.962     

Tổng 

Số lượng (%) 14,94 15,64 8,35 7,96 53,12 20,25 19,89 

Trọng tải (%) 38,71 25,50 14,90 9,92 10,97 9,63 9,41 

Trọng tải bình 

quân (DWT) 
42.873 30.899 34.042 23.160 6.095     

Nguồn: UNCTAD, Review of Maritime Transport 2015, New York and Genava 

 

Cơ cấu đội tàu thế giới theo tuổi giai đoạn 2006 - 2015 tính theo tỷ lệ tải trọng các 

nhóm tuổi tàu được thể hiện qua bảng 2 và có thể biểu diễn qua các đồ thị dưới đây: 
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Nguồn: UNCTAD , Review of Maritime Transport, New York and Genava 

Hình 5. Cơ cấu đội tàu thế giới theo tuổi giai đoạn 2006 - 2015 

Đồ thị trên cho thấy, tỷ trọng các nhóm tàu tuổi trẻ của đội tàu thế giới ngày càng tăng 

trong khi các nhóm tàu tuổi già thì ngược lại. Nhóm tàu 0 - 4 tuổi có tỷ trọng tăng khá nhanh, 

từ 24,2 % tổng trọng tải đội tàu thế giới năm 2006 lên 41,4% năm 2014 và giảm còn 38,7% 

năm 2015 còn nhóm tàu 5 - 9 tuổi tăng/giảm không nhiều từ 21,2% lên 25,5%. Hai nhóm tàu 

trẻ chiếm tỷ trọng trên 60% tổng trọng tải đội tàu thế giới năm 2015, cao hơn 20% so với năm 

2006. Tỷ trọng nhóm tàu tuổi trung bình khá ổn định, khoảng 14 -16 % mỗi năm. Nhóm tàu 

15 - 19 tuổi có tỷ trọng không biến động nhiều (khoảng 10%) trong khi nhóm tàu quá già 

(trên 20 tuổi) giảm mạnh, từ 27,1% năm 2006 xuống còn 11% năm 2015. Những biến động 

này phản ánh sự thay đổi của cơ cấu đội tàu thế giới theo độ tuổi, trọng tải các nhóm tàu tuổi 

già ngày càng giảm bên cạnh sự tăng trưởng của các nhóm tàu tuổi trẻ làm cho đội tàu thế 

giới càng càng trẻ hóa, tuổi tàu bình quân giảm từ 15,30 tuổi năm 2006 xuống còn 9,41 tuổi 

năm 2015. 

Để thấy rõ hơn thực trạng cơ cấu đội tàu thế giới theo độ tuổi, cần phân tích cơ cấu 

theo độ tuổi của mỗi loại tàu riêng biệt. Số liệu này được thể hiện trong bảng 3. 

Tàu hàng rời là loại tàu chiếm tỷ trọng lớn trong đội tàu thế giới (chiếm hơn 1/3 tổng 

trọng tải đội tàu thế giới). Cơ cấu đội tàu hàng rời khá hợp lý và phù hợp với xu thế phát triển 

chung của đội tàu thế giới. Tỷ trọng nhóm tàu già (> 20 tuổi) giảm mạnh qua mỗi năm, năm 

2006 là 32% nhưng tới năm 2015 chỉ còn 9,0%. Song song với sự sụt giảm tỷ trọng nhóm tàu 

trên 20 tuổi là sự tăng trưởng rõ rệt của nhóm tàu 0 - 4 tuổi. Năm 2006, nhóm tàu 0 - 4 tuổi 

chỉ chiếm 19,7% tổng trọng tải đội tàu thế giới nhưng 5 năm sau đã tăng lên 32% và đạt hơn 

½ tổng trọng tải đội tàu hàng rời vào năm 2015. Các nhóm tuổi tàu còn lại có sự biến động 

không đáng kể, tỷ trọng khá ổn định so với hai nhóm tàu trên 20 tuổi và 0 - 4 tuổi. Đồ thị hình 

6 thể hiện cơ cấu tàu hàng rời thế giới theo tuổi tàu giai đoạn 2006 - 2015. 

Tàu container là loại tàu có sự phát triển mạnh về cả số lượng và trọng tải trong đội 

tàu thế giới. Tỷ trọng tàu container khá ổn định qua các năm nhưng tổng trọng tải đã tăng gần 

gấp đôi từ năm 2006 đến năm 2015. Xét về cơ cấu theo độ tuổi giai đoạn 2006 - 2015, đội tàu 

container không có nhiều sự thay đổi. Nhóm tàu quá già (> 20 tuổi) giảm từ 14% năm 2006 

xuống còn 4,1% năm 2015 so với tổng trọng tải đội tàu container. Các nhóm tuổi khác có sự 

thay đổi về tỷ trọng nhưng không nhiều, nhóm tàu 0 - 4 tuổi dao động ở mức trên dưới 35%, 

nhóm tàu 5 - 9 tuổi ở mức 30% và nhóm 10 - 14 tuổi ở mức 17%, riêng nhóm 15 - 19 tuổi có 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

> 20 tuổi

15-19 tuổi

10-14 tuổi

5-9 tuổi

0-4 tuổi



THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY 2016 

 

 

HỘI NGHỊ QUỐC TẾ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI 2016                                       530 

 

tỷ trọng tăng nhẹ qua các năm. Cơ cấu tàu container thế giới theo tuổi tàu giai đoạn 2006 - 

2015 được thể hiện qua đồ thị hình 7. 

 

 
Nguồn: UNCTAD , Review of Maritime Transport, New York and Genava 

Hình 6. Cơ cấu đội tàu hàng rời theo tuổi giai đoạn 2006 - 2015 

 

 
Nguồn: UNCTAD , Review of Maritime Transport, New York and Genava 

Hình 7. Cơ cấu đội tàu container theo tuổi giai đoạn 2006 - 2015 

 

Tàu bách hóa là loại tàu chiếm tỷ trọng thấp nhất trong tổng trọng tải đội tàu thế giới 

so với 3 loại tàu còn lại. Cùng với xu hướng chuyên môn hóa và hiện đại hóa đội tàu thì trọng 

tải loại tàu này giảm rõ rệt qua từng năm. Về cơ cấu, các nhóm tuổi của tàu bách hóa có sự 

biến động khá hợp lý. Nhóm tàu già (> 20 tuổi) có tỷ trọng ngày càng giảm; từ 57,4% năm 

2006 xuống còn 38,8% năm 2015. Song song với đó là nhóm tàu 0 - 4 tuổi tăng hơn 2 lần và 

nhóm tàu 5 - 9 tuổi tăng gấp rưỡi tỷ trọng từ năm 2006 đến năm 2015. Hai nhóm tuổi còn lại 

biến động không đáng kể. Cơ cấu theo tuổi tàu của tàu bách hóa thế giới có sự khác biệt so 

với tàu hàng rời và tàu container khi tỷ trọng nhóm tàu trên 20 tuổi cao trong khi tỷ trọng 2 

nhóm tàu tuổi trẻ (0 - 4 tuổi và 5 - 9 tuổi) khá thấp. Đồ thị hình 8 thể hiện cơ cấu tàu bách hóa 

thế giới theo tuổi tàu giai đoạn 2006 - 2015. 
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Nguồn: UNCTAD, Review of Maritime Transport, New York and Genava 

Hình 8. Cơ cấu đội tàu bách hóa theo tuổi giai đoạn 2006 - 2015 

Cũng như tàu bách hóa, tàu dầu là loại tàu có tỷ trọng giảm qua các năm nhưng trọng 

tải lại tăng khá đều. Xét cơ cấu theo độ tuổi, các nhóm tuổi của 3 loại tàu trên biến động một 

chiều khá rõ nét thì các nhóm tuổi của đội tàu dầu có tỷ trọng tăng giảm liên tục qua từng 

năm. Nhóm tàu tuổi quá già năm 2006 chiếm 14,3% nhưng đến năm 2011 chỉ còn 9,1% và 

tăng mạnh lên 32,6% tổng trọng tải đội tàu đầu năm 2012; đến năm 2015 chỉ còn 4,6%. 

Nhóm tuổi 0 - 4 chiếm tỷ trọng lớn nhất (trên dưới 30%) nhưng cũng tăng giảm rõ rệt qua 

từng năm; 31,6% năm 2006, giảm mạnh còn 24,7% năm 2012 và tăng gấp rưỡi sau 2 năm 

(36,2% năm 2014). Các nhóm tuổi còn lại có tỷ trọng cũng biến động liên tục theo từng năm 

nhưng mức độ không lớn. Cơ cấu tàu dầu thế giới theo tuổi tàu giai đoạn 2006 - 2015 được 

thể hiện qua đồ thị hình 9. 

 
Nguồn: UNCTAD , Review of Maritime Transport, New York and Genava 

Hình 9. Cơ cấu đội tàu dầu theo tuổi giai đoạn 2006 - 2015 

Như vậy, có thể thấy rằng cơ cấu theo tuổi của đội tàu thế giới có sự thay đổi theo 

từng năm, theo mỗi loại tàu, theo từng nhóm tuổi. Mỗi loại tàu thì nhóm tàu quá già (> 20 

tuổi) thường giảm qua các năm, thay vào đó là sự tăng trọng tải của nhóm tuổi 0 - 4, các 

nhóm tuổi còn lại biến động không nhiều. Tàu dầu là loại tàu có sự biến động nhiều nhất ở 

các nhóm tuổi khi tỷ trọng mỗi nhóm tuổi tăng giảm liên tục theo từng năm. Tàu bách hóa có 

trọng tải nhóm tàu trên 20 tuổi chiếm tỷ lệ lớn so với nhóm tàu tuổi trẻ (0 - 4 tuổi và 5 - 9 
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tuổi), trong khi các loại tàu khác thì tỷ trọng nhóm tàu tuổi trẻ cao hơn nhiều so với nhóm tàu 

trên 20 tuổi. Điều này cho thấy cơ cấu đội tàu thế giới theo tuổi tàu khá hợp lý, phù hợp với 

xu hướng phát triển chung khi các loại tàu chuyên dụng dần thay thế tàu bách hóa và nhóm 

tàu tuổi trẻ ngày càng tăng trọng tải thay thế dần cho nhóm tàu già. 

3. Kết luận 

Bài viết đã trình bày sự phát triển của đội tàu biển thế giới từ cuối thế kỷ 20 đến nay 

và thực trạng cơ cấu đội tàu thế giới giai đoạn 2006 - 2015 theo loại tàu và tuổi tàu. Cơ cấu 

đội tàu thế giới có sự thay đổi theo thời gian và biến động khác nhau tùy theo mỗi loại tàu, 

theo từng nhóm tuổi. Tuy nhiên, việc phân tích và đánh giá thực trạng cơ cấu đội tàu thế giới 

cũng cho thấy xu hướng phát triển chung của đội tàu thế giới cũng như từng chủng loại tàu 

trong 10 năm trở lại đây. Đó là xu hướng trẻ hóa đội tàu khi tuổi tàu bình quân của đội tàu thế 

giới ngày càng giảm, tỷ trọng của các nhóm tàu tuổi trẻ ngày càng tăng trong khi nhóm tàu 

tuổi già giảm. Bên cạnh đó là xu hướng tăng dần tải trọng của các loại tàu chuyên dụng như 

tàu chở dầu, tàu chở container và tàu chở hàng rời cỡ lớn, đáp ứng nhu cầu chuyên chở hàng 

hóa trên toàn thế giới và tàu bách hóa đang dần dần được thay thế bằng các loại tàu chuyên 

dụng khi tuổi tàu bách hóa ngày càng tăng trong khi tỷ trọng ngày càng giảm.  

Khi tìm hiểu cơ cấu đội tàu của doanh nghiệp, quốc gia hay vùng lãnh thổ nào đó thì 

việc đánh giá cơ cấu đội tàu thế giới mang ý nghĩa quan trọng. Từ thực trạng, xu hướng phát 

triển đội tàu thế giới thì doanh nghiệp, quốc gia đó sẽ tìm ra những giải pháp, chiến lược để 

hợp lý hóa cơ cấu đội tàu, phát triển bền vững đội tàu, phù hợp với xu thế phát triển chung 

của ngành hàng hải thế giới. 
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Tóm tắt 

Việc phát triển đội tàu vận tải xăng dầu của Việt Nam, đặc biệt là tàu chở dầu thô là 

cơ sở khai thác tiềm năng dầu khí dồi dào của đất nước; góp phần không nhỏ trong việc phát 

triển kinh tế ven biển, phát triển kinh tế công nghiệp, du lịch, thương mại. 

Trên cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm một số nước trên thế giới và đánh giá hiện trạng 

của đội tàu vận tải dầu thô của Việt Nam, phân tích nhu cầu và dự báo sản lượng tiêu thụ 

cũng như khả năng cung ứng cho các nhà máy lọc dầu của Việt nam trong giai đoạn 2016 - 

2020, tác giả đề xuất mô hình phát triển đội tàu vận chuyển dầu thô có áp dụng mô hình toán 

học nhằm mang lại hiệu quả tối ưu. 

Từ khóa: Vận chuyển dầu thô. 

Abstract 

The development of Vietnam’s petroleum transport fleets, especially crude oil tankers 

is the basis to exploit the country’s potential source of the oil and gas; significantly 

contributing  to the development of the coastal and industrial economy, tourism and trade. 

Basing on research experience in some countries in the world and assessment of  the 

status of Vietnam crude oil transportation fleet, demand analysis, forecast of consumption 

volume and the ability of supplying for Vietnam's oil refineries in the period 2016 - 2020, the 

author recommends the model to develop fleet carrying crude oil with the application of 

mathematical model to get optimum result. 

Keywords: Crude oil transportation. 
 

1. Hệ thống vận tải dầu thô   

Hệ thống vận tải dầu thô cung ứng cho các nhà máy lọc dầu là tập hợp các biện pháp 

tổ chức vận tải cho phép bảo đảm vận chuyển dầu thô từ nơi khai thác, sản xuất đến nơi tiêu 

thụ (nhà máy lọc dầu) một cách an toàn và hiệu quả với chi phí về vật chất và lao động thấp 

nhất. 

Hệ thống vận tải dầu thô bao gồm: 

- Dầu thô cung ứng cho các nhà máy lọc dầu; 

- Tàu chở dầu thô; 

- Cảng hàng lỏng chuyên dùng, cảng chuyển tải; 

- Các tuyến vận chuyển chủ yếu; 

- Các quy định và công ước quốc tế về vận tải dầu thô; 

- Hệ thống giá cước vận chuyển dầu thô; 

- Các yêu cầu cần thiết khi xếp dỡ, bảo quản và vận chuyển dầu. 

2. Kinh nghiệm phát triển hệ thống vận tải dầu thô tại một số nước  

2.1. Kinh nghiệm vận tải dầu thô của Úc 

Úc có bảy nhà máy lọc dầu được xây dựng vào những năm 1950 và 1960, và đã được 

nâng cấp để đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao. Các nhà máy lọc dầu của Úc tương đối 
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nhỏ, lớn nhất có công suất 8.300 megalitres/năm, so với bốn nhà máy lọc dầu lớn nhất châu Á 

sản xuất từ 30.000 megalitres/năm và 70.000 megalitres/năm. 

Một số nhà máy lọc dầu của Úc đã và có thể phải đóng cửa do công suất nhỏ nên khả 

năng cạnh tranh thấp. Vì vậy trong tương lai, sự tăng trưởng về nhu cầu tại Úc sẽ tiếp tục chủ 

yếu được đáp ứng bởi hàng nhập khẩu. Do đó ngành công nghiệp lọc dầu của Úc cần xem xét 

đầu tư mở rộng quy mô của các nhà máy lọc dầu tại các vùng ven biển. 

2.2 Kinh nghiệm vận tải dầu thô tại Mỹ 

Hiện nay vận chuyển dầu thô bằng đường ống của Mỹ không đủ đáp ứng nhu cầu từ 

một số khu vực sản xuất, hoặc không liên kết được với các nhà máy lọc dầu. Mạng lưới sà lan 

không phục vụ một số nhà máy chính nằm xa đường thủy. Vì vậy để thay thế cho việc xây 

dựng các dự án đường ống dẫn mới, dầu thô sản xuất ở Bắc Mỹ đang được chuyển sang vận 

chuyển bằng đường sắt để đáp ứng nguồn cung dầu thô cho thị trường Mỹ. 

Một phần tư năng lực lọc dầu của Mỹ đang tập trung ở 11 nhà máy lọc dầu có công 

suất 300.000 thùng/ngày. Công suất lọc dầu đã tăng từ 16,5 triệu lên gần 18 triệu thùng dầu 

mỗi ngày trong thập kỷ qua. Nhà máy lọc dầu chiếm khoảng 75% công suất trong nước (13,3 

triệu thùng dầu mỗi ngày) có khả năng xử lý dầu thô nặng, nhưng nhiều nhà máy lọc dầu nhỏ 

hơn chỉ có thể xử lý dầu thô nhẹ. 

 

 
Nguồn: EIA, Refinery Capacity Report 

Hình 2.1. Vận chuyển dầu thô của Mỹ 

2.3. Kinh nghiệm cho Việt Nam 

Trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm của một số quốc gia khác về phát triển các nhà 

máy lọc dầu và đảm bảo nguồn cung dầu thô để các nhà máy hoạt động hiệu quả, tác giả nhận 

thấy Việt nam cần chú trọng về quy mô của các nhà máy lọc dầu nhằm đảm bảo lợi thế nhờ 

quy mô để tăng sức cạnh tranh. Các nhà máy lọc dầu của Việt Nam có lợi thế về vận chuyển 

dầu thô bằng phương thức vận tải thủy nên rất cần chú trọng phát triển đội tàu, các phương 

tiện vận tải chuyên dùng và các hệ thống xếp dỡ, kho chứa một cách đồng bộ nhằm phát huy 

tối đa tiềm năng sẵn có. 

3. Thực trạng vận tải dầu thô cung ứng cho nhà máy lọc dầu tại Việt Nam 

3.1. Quá trình phát triển vận tải dầu thô của Việt Nam 

Các giai đoạn phát triển vận tải dầu thô của Việt Nam 

- Từ năm 1986, khi Việt Nam bắt đầu khai thác và xuất khẩu dầu thô và Việt Nam 

không có phương tiện tàu chở dầu thô; 

- Năm 1997: Công ty Vận tải Dầu khí Việt Nam (FALCON SHIPPING COMPANY) 

mua 01 tàu chở dầu sản phẩm (đóng năm 1986), sau đó hoán cải thành tàu vận tải dầu thô có 

trọng tải 71.000 DWT, chính là tàu PACIFIC FALCON; 
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- Tháng 4/2003: PVTrans đưa tàu Poseidon M (96.125 DWT) hoạt động chở dầu thô 

xuất khẩu; 

- Hiện nay, PVTrans có ba tàu vận chuyển dầu thô đảm bảo các yêu cầu về an toàn và 

bảo vệ môi trường. Đó là: 

+ Tàu Hercules M có trọng tải 96.174 DWT; 

+ Tàu PVT Athena có trọng tải 105.177 DWT; 

+ Tàu PVT Mercury có trọng tải 104.000 DWT. 

3.2. Hiện trạng các phương tiện vận tải dầu thô 

- Theo “thống kê của Cục Hàng hải Việt Nam”, đội tàu biển Việt Nam có 1.755 tàu, 

tổng dung tích 4,305 triệu GT, tổng trọng tải 6,958 triệu DWT. 

Bảng 3.1. Đội tàu treo cờ Việt Nam theo công năng 

 
Nguồn:“Số liệu thống kê của Cục Hàng Hải Việt Nam” 

4. Mô hình phát triển đội tàu vận chuyển dầu thô cung ứng cho nhà máy lọc dầu của 

Việt Nam 

4.1. Các căn cứ đề xuất mô hình 

4.1.1 Chiến lược và quy hoạch phát triển các nhà máy lọc dầu ở Việt Nam 

Theo quy hoạch: “Giai đoạn từ 2020 - 2025, Việt Nam sẽ hoàn thành mở rộng công 

suất Tổ hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn và Nhà máy lọc hóa dầu Long Sơn với công suất chế biến 

20 triệu tấn dầu thô/năm. Đến năm 2025, Việt Nam dự kiến hoàn thành việc mở rộng và xây 

dựng xong 6 - 7 nhà máy lọc hóa dầu với tổng công suất lọc dầu 45 - 60 triệu tấn/năm.” 

Như vậy, Việt Nam sẽ có sự thay đổi đáng kể vể kết cấu và sản lượng vận chuyển dầu 

thô và sản phẩm xăng dầu, từ chỗ chủ yếu nhập khẩu các sản phẩm xăng dầu và xuất khẩu 

dầu thô sẽ dần tiến tới nhập khẩu dầu thô phục vụ cho các nhà máy lọc dầu đáp ứng nhu cầu 

trong nước và xuất khẩu. 

4.1.2. Định hướng phát triển đội tàu chở dầu 

Quy hoạch phát triển đội tàu biển Việt Nam: 

- Các tuyến quốc tế: “Đối với tàu chở dầu thô sử dụng cỡ tàu từ 100.000 - 300.000 

DWT; khí hóa lỏng sử dụng cỡ tàu từ 1.000 - 5.000 DWT”; 

- Các tuyến nội địa: “Đối với tàu chở dầu thô từ các mỏ vào các nhà máy lọc dầu cỡ 

tàu từ 100.000 - 150.000 DWT”. 

Căn cứ vào tình hình thực tế như trên thì việc cần phải xây dựng một hệ thống vận 

chuyển cũng như mô hình tổ chức và quản lý, khai thác một cách có hiệu quả vận tải tàu dầu 

cung ứng cho các nhà máy lọc dầu tại Việt Nam một cách khoa học và kinh tế là hết sức cần 

thiết trong giai đoạn tới.   
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4.2. Phân tích và dự báo nhu cầu dầu thô cho các nhà máy lọc dầu tại Việt Nam 

Căn cứ vào “quy hoạch phát triển ngành dầu khí Việt Nam đến 2015, định hướng đến 

2025 được phê duyệt tại Quyết định số 223/QĐ-TTg ngày 18/2/2009; Điều chỉnh, bổ sung 

Quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và phân phối xăng dầu giai đoạn đến 2020 định 

hướng đến 2030 được phê duyệt tại Quyết định số 7198/QĐ-BCT ngày 28/11/2012”.  

Các thông số đầu vào chính cho dự báo được tổng hợp trong biểu sau: 

Bảng 4.1. Các thông số đầu vào chính cho dự báo 

Đơn vị: Triệu T/năm 

TT Danh mục 2015 2020 2025 2030 

1 Dầu thô sản xuất trong nước 16 ÷ 18 15 ÷ 16 15 ÷ 16 15 ÷ 16 

2 Nhu cầu xăng dầu tiêu thụ 19,5 ÷ 22 27 ÷ 30 35 ÷ 40 47 ÷ 55 

3 Công suất các nhà máy lọc hóa dầu chính 

a) Dung Quất - Quảng Ngãi 6,5 6,5 ÷ 10 6,5 ÷ 10 6,5 ÷ 10 

b) Nghi Sơn - Thanh Hóa - 10 10 20 

c) Vũng Rô - Phú Yên - 8 8 8 

d) Long Sơn - Vũng Tàu - 10 10 10 ÷ 20 

e) Nam Vân Phong - Khánh Hòa - 10 10 10 

Ghi chú: Số liệu trước tương ứng với phương án thấp, số liệu sau tương ứng với phương án 

cao. 

 

Kết quả dự báo 
 

Bảng 4.2. Lượng hàng lỏng có nhu cầu vận tải biển theo các giai đoạn 

Đơn vị: Triệu T/năm 

TT Danh mục 

2015 2020 2025 2030 

PACB PA cao PACB PA cao PACB PA cao PACB PA cao 

I Hàng xuất nhập khẩu 24,20 27,80 57,50 62,00 57,50 62,00 75,60 82,00 

1 Dầu thô xuất 10,00 11,00 14,00 15,00 14,00 15,00 14,00 15,00 

2 Dầu thô nhập 1,00 1,00 43,50 47,00 43,50 47,00 57,00 67,00 

3 Sản phầm dầu nhập 13,20 15,80 0,00 0,00 0,00 0,00 4,60 0,00 

II Hàng vận chuyển trong nước 10,00 10,00 28,50 30,90 27,50 30,00 30,00 38,50 

1 Dầu thô 5,50 5,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

2 Sản phẩm dầu 4,50 4,50 27,50 29,90 26,50 29,00 29,00 37,50 

 Tổng cộng (I + II) 34,20 37,80 86,00 92,90 85,00 92,00 105,60 120,50 

     Ghi chú: 

- Dầu thô nội địa vận chuyển từ Bạch Hổ đến Dung Quất - Quảng Ngãi; 

- Sản phẩm dầu nội địa chủ yếu từ các nhà máy lọc hóa dầu đến các bến/cảng đầu 

mối cung ứng trong vùng phục vụ. 
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4.3. Đề xuất mô hình 

4.3.1. Các nguyên tắc kinh tế khi đề xuất mô hình 

- Lợi thế nhờ quy mô; 

- Xếp dỡ hàng hoá hiệu quả; 

- Phương thức vận chuyển tích hợp; 

- Tối ưu hóa lượng tồn kho. 

4.3.2. Đề xuất các tiêu chí 

Trong vận tải biển hàm mục tiêu thường là các chỉ tiêu kinh tế phản ánh kết quả hoạt 

động sản xuất kinh doanh mong muốn của nhà quản lý như:  

- Khả năng vận chuyển của đội tàu hiện có lớn nhất;  

- Lợi nhuận kinh doanh khai thác đội tàu hay thiết bị xếp dỡ lớn nhất;  

- NPV và IRR của dự án đầu tư trong tương lai là lớn nhất;  

- Chi phí khai thác trong năm kế hoạch dự tính là nhỏ nhất;  

- Thời hạn thu hồi vốn đầu tư của 1 dự án đầu tư là nhỏ nhất;  

- Quãng đường tàu chạy không hàng trong kỳ kế hoạch là nhỏ nhất. 

4.3.3. Lựa chọn các tiêu chí 

Trong thực tế, để lập và giải các bài toán quy hoạch toán học, phải trải qua 3 giai đoạn 

sau đây: 

- Xây dựng mô hình cho vấn đề thực tế tức là xác định yếu tố có ý nghĩa quan trọng 

nhất và xác lập các quy luật mà chúng phải tuân theo; 

- Lựa chọn chỉ tiêu chất lượng (hàm mục tiêu); 

- Xác định các điều kiện ràng buộc và xác định giá trị của hệ số hàm mục tiêu, hệ số 

của các điều kiện ràng buộc, hằng số phía bên phải của các điều kiện ràng buộc.  

Lựa chọn phương pháp số để giải bài toán quy hoạch toán học. 

Phân tích và kiểm định lại các kết quả thu được.  

4.3.4. Mô hình tối ưu hoá phát triển đội tàu vận tải dầu thô của Việt Nam 

Ngành vận tải biển là một hệ thống kinh tế rất phức tạp được cấu tạo từ 3 tiểu hệ 

thống chủ yếu: đội tàu vận tải biển, hệ thống các cảng biển và các cơ sở công nghiệp (đóng 

mới và sửa chữa tàu), việc phát triển đội tàu vận tải biển biển ở Việt Nam nói chung và đội 

tàu vận tải dầu thô nói riêng trên cơ sở sử dụng tối ưu đội tàu hiện có và các tàu mới bổ sung 

trước đó là việc làm quan trọng của bất kỳ quốc gia nào có đội tàu vận tải biển hay một công 

ty vận tải biển nào nói chung trong đó có đội tàu vận tải dầu thô nói riêng. 

Chỉ tiêu được lựa chọn làm tiêu chuẩn tối ưu trong mô hình bài toán kinh tế về tối ưu 

hoá phát triển đội tàu vận tải dầu thô trong tương lai ở Việt Nam là: Cực tiểu hoá chi phí. 

Mô hình bài toán kinh tế về tối ưu hoá phát triển đội tàu vận tải dầu thô trong tương lai 

ở Việt Nam trên cơ sở sử dụng có hiệu quả đội tàu cũ và đội tàu đã được bổ sung trước đó sẽ 

có dạng tổng quát như sau: 

Hàm mục tiêu: 

 

F =           

 

thoả mãn các điều kiện ràng buộc: 
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Với các ký hiệu quy ước như sau: 

r: chỉ số năm lập kế  hoạch; 

R: tập hợp số năm lập kế hoạch; 

c: kí hiệu biểu thị tàu cũ; 

m: kí hiệu biểu thị tàu mới; 

i: chỉ số loại tàu thuộc mạng tàu lựa chọn để dự định khai thác trong tương lai; 

I: tập hợp các kiểu tàu trong mạng lưới cũ và tàu mới dự định bổ sung trong tương 

lai; 

j: chỉ số sơ đồ công nghệ vận tải của năm kế hoạch r mà trên đó tàu loại i sẽ hoạt 

động; 

J: tập hợp (số lượng) các sơ đồ công nghệ vận tải của các năm lập kế hoạch mà 

các tàu sẽ hoạt động trên đó; 

C: chi phí khai thác trong một chuyến đi của tàu (trừ chi phí khấu hao của các 

tàu mới dự định đưa vào tính toán để lựa chọn bổ sung cho tương lai) theo một sơ đồ 

công nghệ vận tải nào đó; 

T: quỹ thời gian trong năm của tàu có thể khai thác được; 

t: thời gian chuyến đi của tàu theo một sơ đồ công nghệ vận tải nào đó; 

Q: khối lượng hàng cần phải vận chuyển trong năm của một sơ đồ công nghệ 

vận tải nào đó; 

X: số chuyến đi của tàu (biến cần tìm của bài toán) theo một sơ đồ vận tải nào 

đó (phương pháp xác định sơ đồ công nghệ vận tải đã được trình bày ở mục bài toán 

điều tàu rỗng); 

[E]: hệ số hiệu quả vốn đầu tư định mức trong ngành vận tải biển; 

k: vốn đầu tư phân bổ trong một chuyến đi của tàu mới cần bổ sung. 
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Nghiên cứu thực trạng và hàm hồi quy tổng lượng hàng container  

thông qua cảng biển Việt Nam theo thời gian 
Research on regression function and reality of total container cargo throughput  

in Vietnam’s ports 

Phạm Thị Thu Hằng 

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, 

 phamhangktc@gmail.com 

 

Tóm tắt 

Mục tiêu nghiên cứu thực trạng về tổng lượng hàng container thông qua cảng biển 

Việt Nam theo hai đơn vị tấn và TEU trong giai đoạn từ 2000 đến 2015. Cụ thể, nghiên cứu 

về sự  biến động của tổng lượng container thông qua cảng theo chiều hàng xuất, nhập, và nội 

địa. Nghiên cứu cũng chỉ rõ lượng hàng container thông qua chủ yếu hai khu vực cảng chính 

đó là Hồ Chí Minh và Hải Phòng. Bên cạnh đó, nghiên cứu chi tiết lượng hàng container 

thông qua 12 cảng chủ yếu, từ đó cũng thấy rõ lượng hàng container thông qua cảng chỉ ở 

hai cảng chính thuộc Tân Cảng Cát Lái và Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng. Trên cơ sở 

nghiên cứu thực trạng, xây dựng hàm hồi quy lượng hàng container thông qua cảng theo đơn 

vị khác nhau, theo chiều khác nhau, theo khu vực khác nhau, và theo cảng khác nhau theo 

thời gian. Mô hình chủ yếu là hàm bậc hai, chỉ có khu vực cảng Hồ Chí Minh lượng hàng 

container qua cảng chủ yếu là mô hình xu thế tuyến tính và lượng hàng container thông qua 

cảng Cát Lái và cảng Hải Phòng theo chiều xuất cũng có mô hình xu thế tuyến tính. 

Tác giả sử dụng phương pháp thống kê, mô hình chuỗi thời gian với sự kết hợp của 

phần mềm Eviews (công cụ hiện đại cho kết quả nhanh khi tiến hành xây dựng mô hình). 

Từ khóa: Tổng lượng hàng container thông qua cảng Việt Nam, hàm hồi quy, tuyến 

tính, bậc hai. 

Abstrast 

 The purpose of the paper is to study about the reality of total container cargo 

throughput in Vietnam’s ports with tons and teu unit from 2000 to 2015. In detail, variation 

of container cargo throughput in Vietnam’s port in import, export and domestic directions is 

examined. Besides, volume of container cargo throughput in two main port areas Ho Chi 

Minh and Hai Phong will be specified. The research especially studies volume of container 

cargo throughput in 12 main ports and point out that two major ports are Cat Lai and Hai 

Phong ports. On the basis of reality, the study conducted regression functions of container 

cargo though port according to different units, directions, regions and ports with time. The 

chief model is quadratic model, except for thoughput of container cargo in Ho Chi Minh port 

which is linear model and in Cat Lai and Hai Phong ports, linear trend function is only for 

export direction.   

 Research methods are statistical methods, time series model and Eviews software 

(modern tools with  fast results). 

Keywords: Total container cargo throughput in Vietnam’s ports, regression function, 

linear, quadratic. 
 

1. Giới thiệu chung 

Việt Nam nằm trên biển Đông, một trong 6 biển lớn nhất của thế giới, nối hai đại 

dương là Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Biển Đông được tiếp giáp bởi 9 quốc gia là 

Việt Nam, Trung Quốc, Philipines, Indonesia, Brunei, Malaysia, Singapore, Thái Lan và 

Cambodia, là con đường chiến lược giao thương quốc tế, có 5 trong số 10 tuyến đường hàng 
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hải lớn nhất hành tinh đi qua. Trải dọc bờ biển có hơn 90 cảng biển lớn nhỏ và hơn 100 địa 

điểm thích hợp có thể xây dựng cảng biển (kể cả cảng ở qui mô trung chuyển thế giới).  

Nhận thấy cảng biển đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế quốc gia, 85% lượng 

hàng hóa xuất nhập khẩu đều thông qua cảng biển. Về tổng lượng hàng thông qua cảng trong 

những năm qua, theo nguồn số liệu của Phòng Kế hoạch đầu tư của Cục Hàng hải Việt Nam 

có thể biểu diễn qua đồ thị sau:  

 
(Nguồn: Phòng Kế hoạch đầu tư - Cục Hàng hải Việt Nam) 

Hình 1. Đồ thị biểu diễn tổng lượng hàng thông qua cảng biển Việt Nam  

trong giai đoạn 2000 - 2015 

Nhìn vào đồ thị ta thấy sản lượng hàng thông qua hệ thống cảng biển Việt Nam từ 

2000 - 2015 tăng đều đặn với tốc độ tăng bình quân là 11,59%, tốc độ tăng liên hoàn nhanh 

nhất là 27,8% ở năm 2009. 

Nếu xét theo loại hàng qua cảng có thể nhận thấy tổng lượng hàng khô qua cảng luôn 

chiếm tỉ trọng cao nhất so với các loại hàng còn lại với tỉ lệ trung bình gần 40% trong khi đó 

lượng hàng quá cảnh qua cảng chỉ chiếm một tỉ lệ nhỏ nhất. Đặc biệt, có sự thay đổi về tỉ lệ 

khác nhau giữa hai loại hàng qua cảng là hàng container và hàng lỏng. Nếu như hàng lỏng 

qua cảng trong những năm 2000 - 2005 chiếm tỉ trọng thứ hai thì từ giai đoạn 2006 - 2015 thì 

hàng container qua cảng thay thế vị trí đó. Nếu như trong giai đoạn 2000 - 2015 lượng hàng 

lỏng qua cảng gần như không thay đổi thì lượng hàng container qua cảng lại tăng nhanh qua 

các năm. Từ đó thấy được xu thế container hóa và sự phát triển mạnh mẽ và ổn định của 

lượng hàng này.  

 
(Nguồn: Phòng Kế hoạch đầu tư - Cục Hàng hải Việt Nam) 

Hình 2. Đồ thị biểu diễn tổng lượng hàng thông qua cảng biển Việt Nam  

theo loại hàng trong giai đoạn 2000 - 2015 
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2. Nội dung nghiên cứu 

Có thể thấy công tác dự báo lượng hàng thông qua cảng nói chung và lượng hàng 

container thông qua cảng nói riêng là vô cùng quan trọng, nó phục vụ trực tiếp cho công tác 

quy hoạch cảng. Dự báo có chính xác thì quy hoạch mới phù hợp. Muốn vậy thì cần có nguồn 

số liệu đầu vào chính xác, cụ thể phải có nghiên cứu về thực trạng lượng hàng container 

thông qua cảng, biểu hiện được hàm hồi quy của nó theo thời gian.  

Trên thế giới để về dự báo lượng hàng thông qua cảng nói chung và lượng hàng 

container thông qua các cảng nói riêng đều phải nghiên cứu thực trạng và một trong những 

mô hình được lựa chọn để dự báo là hàm hồi quy lượng hàng qua cảng theo thời gian. Gần 

nhất phải kể đến đó là đề tài luận án thạc sĩ “Dự báo lượng hàng container thông qua cảng” 

của tác giả Mathilde Jansen, năm 2014. Tuy nhiên, trong đề tài này đã tập trung vào nghiên 

cứu dự báo cho ba loại cảng: cảng trung chuyển hay cảng xuất nhập khẩu (cảng ở Salalah, 

Oman; cảng ở Aukland, New Zeland); cảng Greenfield (cảng mới) hay cảng Brownfield 

(cảng hiện có) mà đại diện là cảng Filyos ở Thổ Nhĩ Kì và cảng Rotterdam; cảng ở nền kinh 

tế phát triển và đang phát triển (cảng Dar es Salaam ở Tanzania và cảng Copenhagen 

Malmo). Với từng loại cảng thì phương pháp dự báo khác nhau, tuy nhiên đều phải dựa vào 

nghiên cứu sự biến động của nó theo thời gian sự ảnh hưởng của các nhân tố đầu vào như 

GDP, xuất nhập khẩu, dân số,… Tuy nhiên, đề tài này mới dừng ở liệt kê và chỉ ra phương 

pháp dự báo thích hợp, chứ chưa cho ra kết quả dự báo như thế nào, và số liệu thu thập được 

trong khoảng thời gian 10 năm đổ lại. 

Ở Việt Nam, trong các dự báo do các công ty tư vấn, thiết kế giao thông vận tải, đoàn 

nghiên cứu, các tổ chức Quốc tế hay Viện chiến lược và phát triển của Bộ Giao thông Vận tải 

theo đơn đặt hàng tiến hành, thì cũng phải nghiên cứu sự biến động của lượng hàng và hàm 

hồi quy theo thời gian. Tuy nhiên hiện nay chưa có công trình nghiên cứu nào đi sâu vào tập 

trung nghiên cứu và lượng hóa cụ thể hàm hồi quy của lượng hàng container thông qua cảng 

theo đơn vị tấn và TEU, theo các chiều hàng xuất, nhập và nội địa theo các khu vực các cảng 

và từng cảng. Chính vì vậy nghiên cứu này là hết sức cần thiết. 

2.1. Thực trạng tổng lượng hàng container thông qua cảng biển Việt Nam giai đoạn 

       2000 - 2015 

a. Tổng lượng hàng container thông qua cảng biển Việt Nam giai đoạn 2000 - 2015 

Từ nguồn số liệu của Phòng Kế hoạch Đầu tư, Cục Hàng hải Việt Nam ta có số liệu về 

tổng lượng hàng container thông qua cảng Việt Nam trong giai đoạn 2000 - 2015 theo đơn vị 

TEU, và được biểu diễn qua đồ thị sau: 

 
(Nguồn: Phòng Kế hoạch Đầu tư - Cục Hàng hải Việt Nam) 

Hình 3. Đồ thị biểu diễn tổng lượng hàng container thông qua cảng biển  

Việt Nam giai đoạn 2000 - 2015 
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Từ đồ thị ta thấy lượng hàng container qua cảng tăng nhanh qua các năm với tốc độ 

tăng bình quân là 20,19% và đặc biệt tốc độ tăng liên hoàn nhanh nhất là 32% trong năm 

2007. 

b. Theo chiều hàng 

 
(Nguồn: Phòng Kế hoạch Đầu tư - Cục Hàng hải Việt Nam) 

Hình 4. Đồ thị biểu diễn tổng lượng hàng container thông qua cảng biển  

Việt Nam theo chiều hàng giai đoạn 2000 - 2015 

Nếu xét theo chiều hàng, thì lượng hàng container qua cảng theo chiều xuất nhập khẩu 

có xu hướng tăng đều và gần như xấp xỉ nhau. Từ năm 2013 đến năm 2015, lượng hàng 

container thông qua cảng theo chiều nhập có nhỉnh hơn chiều xuất một chút. Hàng container 

nội địa qua cảng cũng tăng nhưng tốc độ tăng chậm hơn và lượng hàng container qua cảng 

luôn ít hơn so với chiều xuất và nhập. 

c. Theo khu vực cảng 

Nhìn vào hình 5 ta thấy tổng lượng hàng container thông qua cảng biển Việt chủ yếu 

là hai thành phố chính: đứng đầu là các cảng  thuộc khu vực Hồ Chí Minh và đứng thứ hai là 

các cảng thuộc khu vực Hải Phòng. Hai khu vực này trong giai đoạn 2010 - 2015 tỉ trọng 

container luôn giữ ổn định chiếm 80% tổng sản lượng container của cả nước theo đơn vị 

TEU. Còn lại các khu vực khác chiếm một tỉ lệ rất nhỏ, nổi bật gần đây là sự phát triển của 

các cảng thuộc khu vực Vũng Tàu, tiếp đến là các cảng thuộc khu vực Đà Nẵng và các cảng 

thuộc khu vực Quảng Ninh. 

 
(Nguồn: Phòng Kế hoạch Đầu tư - Cục Hàng hải Việt Nam) 

Hình 5. Đồ thị biểu diễn lượng hàng container thông qua cảng biển Việt Nam  

theo khu vực cảng năm 2015 
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d. Theo các cảng 

Theo số liệu của dịch vụ thông tin (thống kê) - Hiệp hội cảng biển Việt Nam [6], ta có 

thể thấy số lượng cảng có lượng hàng container qua cảng là lớn, tuy nhiên lượng hàng 

container qua cảng chỉ tập trung vào một số ít cảng chính (lượng hàng container qua cảng ổn 

định). Đứng đầu danh sách là các bến cảng thuộc Tân cảng Cát Lái (Tân cảng Sài Gòn) năm 

2015 đạt 3,6 triệu TEU (tỉ trọng 34,78%) và tỉ trọng lượng hàng container qua cảng trong 

tổng lượng hàng container qua cảng dao động trong khoảng 37% đến 50%. Đứng thứ hai là 

các bến cảng thuộc Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng năm 2015 đạt 1 triệu TEU (tỉ trọng 

9,64%) và tỉ trọng lượng hàng container qua cảng trong tổng lượng hàng container qua cảng 

dao động trong khoảng 10% đến 26%. Còn lại các cảng khác có lượng hàng container qua 

cảng chiếm tỉ trọng rất nhỏ như Quảng Ninh những năm trước, và gần đầy là Tân Cảng Cái 

Mép, CMIT,… (chiếm tỉ trọng 5% - 7%). Có thể thấy xu hướng lượng container qua các cảng 

qua đồ thị sau: 

 

 
Hình 6. Đồ thị biểu diễn lượng hàng container 

thông qua cảng Quảng Ninh từ 2000 - 2015 

 

 

 
Hình 8. Đồ thị biểu diễn lượng hàng container 

thông qua cảng Đoạn Xá từ  

2000 - 2015 

 
Hình 7. Đồ thị biểu diễn lượng hàng container 

thông qua cảng Hải Phòng từ 2000 - 2015 

 

 

 
Hình 9. Đồ thị biểu diễn lượng hàng container 

thông qua cảng Đà Nẵng từ  

2000 - 2015 
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Hình 10. Đồ thị biểu diễn lượng hàng 

container thông qua cảng  

Nghệ Tĩnh từ 2000 - 2015 

 

 

 
Hình 12: Đồ thị biểu diễn lượng hàng 

container thông qua cảng  

Nha Trang từ 2000 - 2015 

 

 

 
Hình 14. Đồ thị biểu diễn lượng hàng 

container thông qua cảng  

Sài Gòn từ 2000 - 2015 

 
Hình 11. Đồ thị biểu diễn lượng hàng 

container thông qua cảng  

Quy Nhơn từ 2000 - 2015 

 

 

 
Hình 13: Đồ thị biểu diễn lượng hàng 

container thông qua cảng  

Tân Cảng Cát Lái từ 2000 - 2015 

 

 

 
Hình 15. Đồ thị biểu diễn lượng hàng 

container thông qua cảng  

Bến Nghé từ 2000 - 2015 
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Hình 16. Đồ thị biểu diễn lượng hàng 

container thông qua cảng  

Cần Thơ từ 2000 - 2015 

 
Hình 16. Đồ thị biểu diễn lượng hàng 

container thông qua cảng  

Bông Sen từ  2000 - 2015 

(Nguồn: http://www.vpa.org.vn/vn/information/info_static2000.htm) 

Nhìn chung lượng hàng container thông qua các cảng biến động lớn. Các cảng Quảng 

Ninh, Đoạn Xá, Nha Trang, Sài Gòn, Bến Nghé và Cần Thơ có lượng hàng container qua 

cảng theo hàm xu thế parabol, và đặc biệt những năm gần đây là không có, nên không nghiên 

cứu nhóm cảng này. Các cảng khác như Nghệ Tĩnh, Quy Nhơn và Bông Sen, lượng hàng 

container qua cảng chỉ tăng đột biến trong những năm gần đây nên cần theo dõi thêm xu thế. 

Chỉ còn lại 3 cảng: Hải Phòng, Đà Nẵng, Tân Cảng Cát Lái là có lượng hàng container thông 

qua cảng tăng ổn định theo đường thẳng.  

Còn lại các cảng khác có thể chia là hai nhóm:  

- Nhóm các cảng mới có lượng hàng container qua cảng (Mỹ Thới, VICT, Cái Cui, 

Đồng Tháp,…), nhóm này cần thêm thời gian để theo dõi xu hướng phát triển; 

- Nhóm các cảng có lượng hàng container qua cảng chỉ xuất hiện một số năm (cảng 

Cửa Cấm, Mỹ Tho, Trà Nóc - Cần Thơ,…), nhóm này có số liệu rời rạc và ít. 

2.2. Hàm hồi quy lượng tổng lượng hàng container thông qua cảng biển Việt Nam giai 

đoạn 2000 - 2015 

Tổng lượng hàng container thông qua cảng 

Nhìn vào hình 2 và hình 3 có thể nhận thấy lượng hàng container thông qua hệ thống 

cảng biển Việt Nam có xu hướng tăng đều ổn định nên đây là chuỗi số liệu xu thế. 

Tiến hành xây dựng các hàm hồi quy của tổng lượng hàng container thông qua cảng 

Việt Nam theo đơn vị tấn để xem xét xem mô hình là phù hợp với số liệu thu thập. Với sự hỗ 

trợ của phần mềm Eviews ta thu được kết quả sau: 

Bảng 1. Tổng hợp các hàm hồi quy tổng lượng hàng container thông qua  

cảng biển Việt Nam theo đơn vị tấn trong giai đoạn 2000 - 2015 

STT Hàm hồi quy mẫu MAE MAPE RMSE 

1 
Mô hình xu thế tuyến tính 

tY


=67760686.t 
6052581 17,16533 7290173 

2 

Hàm bậc hai 

tY


 = 8438570 + 1757732.t            

+ 360488,6.t2 

1558809 3,823915 1817027 

3 

Log – tuyến tính 

t
YLn



)(  = 16,1777 + 0,16917.t 
4388616 7,572292 6297172 

Trong đó: tY


 là giá trị ước lượng của tổng lượng hàng container thông qua cảng biển 

Việt Nam theo đơn vị tấn qua các năm; t là thứ tự thời gian (t lấy từ 1 đến 16). 
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Nhìn vào bảng tính các chỉ tiêu đo độ chính xác của mô hình: MAE (sai số tuyệt đối 

trung bình), MAPE (sai số phần trăm tuyệt đối) và RMSE (căn bậc hai của sai số bình phương 

trung bình) [2,trang 47] của 3 mô hình (chỉ tiêu của mô hình nào bé hơn thì phù hợp hơn) 

nhận thấy hàm bậc 2 có các chỉ tiêu là bé nhất nên phù hợp nhất. 

Tiến hành tương tự với lượng hàng container thông qua hệ thống cảng biển Việt Nam 

theo đơn vị TEU ta có kết quả thể hiện hàm hồi quy tổng lượng hàng container thông qua 

cảng biển Việt Nam ở bảng sau: 

Bảng 2. Bảng tổng hợp các hàm hồi quy lượng hàng container thông qua  

cảng biển Việt Nam trong giai đoạn 2000 - 2015 

STT 
Tổng lượng hàng container thông 

qua cảng biển Việt Nam 
Hàm hồi quy mẫu 

1 Đơn vị tấn 
tY



 = 8438570 + 1757732.t + 360488,6.t2 

2 Đơn vị teus 
tY



 = 49621,84.t2 

Có thể thấy lượng hàng container thông qua cảng biển Việt Nam theo hàm bậc hai. 

Theo chiều hàng 

Tiến hành các bước lựa chọn mô hình ta cũng có bảng tổng hợp các hàm hồi quy 

lượng hàng container thông qua cảng biển Việt Nam theo chiều xuất, chiều nhập và chiều nội 

địa theo hai đơn vị tấn và TEU như sau: 

Bảng 3. Bảng tổng hợp các hàm hồi quy lượng hàng container thông qua  

cảng biển Việt Nam theo chiều hàng trong giai đoạn 2000 - 2015 

STT 

Lượng hàng 

container thông 

qua cảng 

Đơn vị Hàm hồi quy mẫu 

1 
Lượng hàng theo 

chiều xuất 
Tấn 

t
YLn



)(  = 15,2923 + 0,1533.t 

  Teu 
tY



 = 38115,6 + 105136,9.t  + 9282,263.t2 

2 
Lượng hàng theo 

chiều nhập 
Tấn 

tY


 = 1905763.t + 79220,65.t2 

  Teu 
tY



 = 342036,8 + 94116,57.t  + 10142,98.t2 

3 
Lượng hàng theo 

chiều nội địa 
Tấn 

tY


 = 2138875 + 119923,8.t2 

  Teu 
t

YLn


)(  = 11,9628 + 0,17831.t 

Nhận thấy lượng hàng container thông qua cảng cũng theo các chiều hàng cũng chủ 

yếu theo hàm bậc hai, nếu không cũng là hàm hypecbol. 

Theo khu vực cảng 

Như đã phân tích ở trên lượng hàng container thông qua cảng theo khu vực chỉ tập 

trung vào hai khu vực chính đó là các cảng thuộc khu vực Hồ Chí Minh và các cảng thuộc 

khu vực Hải Phòng, tiến hành thu thập số liệu về lượng hàng container thông qua các cảng 

theo khu vực trong giai đoạn 2000 - 2015 theo chiều hàng theo hai đơn vị Tấn và TEU ta có 

bảng tổng hợp sau: 
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Bảng 4. Bảng tổng hợp các hàm hồi quy lượng hàng container thông qua 

các cảng thuộc khu vực Hồ Chí Minh và các cảng thuộc khu vực Hải Phòng 

trong giai đoạn 2000 - 2015 

STT 

Lượng hàng 

container thông qua 

cảng 

Đơn vị Hàm hồi quy mẫu 

I 
Các cảng khu vực Hồ 

Chí Minh 
  

1 Tổng lượng hàng Tấn 
t

YLn


)(  = 16,10419+0,12712.t 

  Teu 
tY



= 605707,6+ 277411,4.t 

2 
Lượng hàng theo chiều 

xuất 
Tấn 

t
YLn



)(  = 15,2543 + 0,1171.t 

  Teu 
tY



= 294109,5+113702,9.t 

3 
Lượng hàng theo chiều 

nhập 
Tấn 

tY


= 1650843+1406470.t 

  Teu 
tY



= 263974 + 110665,2.t 

4 
Lượng hàng theo chiều 

nội địa 
Tấn 

tY


 = 1876860+53274,33.t2 

  Teu 
tY



 = 178498,4+3448,276.t2 

II 
Các cảng khu vực 

Hải Phòng 
  

1 Tổng lượng hàng Tấn 
tY



 = 1939539 + 168748,4.t2 

  Teu 
tY



 = 124125,3 +14708,78.t2 

2 
Lượng hàng theo chiều 

xuất 
Tấn 

tY


 = 1090958 – 201826,3.t + 56473,52.t2 

  Teu 
t

YLn


)(  = 10,89587+0,224061.t 

3 
Lượng hàng theo chiều 

nhập 
Tấn 

tY


= -2747775+ 1213860.t 

  Teu 
tY



 = 52972,73 + 5863,652.t2 

4 
Lượng hàng theo chiều 

nội địa 
Tấn 

tY


 = 751424 + 48750,67.t2 

  Teu 
t

YLn


)(  = 10,38299 + 0,22993.t 

 Nếu như tổng lượng hàng container thông qua cảng Việt Nam có hàm xu thế bậc hai 

thì ở hai khu vực cảng chủ yếu ta lại nhận thấy mô hình là khác nhau. Ở các cảng thuộc khu 

vực Hồ Chí Minh có thể nhận thấy hàm hồi quy lượng hàng qua cảng theo chiều xuất và 

chiều nhập đều là mô hình xu thế tuyến tính. Riêng lượng hàng container thông qua cảng theo 

chiều nội địa thì cũng theo hàm bậc hai. Còn ở các cảng thuộc khu vực Hải Phòng thì mô hình 

chủ yếu là hàm bậc hai. 

Theo các cảng 

 Xét về lượng hàng container thông qua từng cảng thì chiếm tỉ trọng lớn nhất là hai 

cảng thuộc Tân Cảng Cát Lái và công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng, hơn nữa hai cảng này có 



THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY 2016 

 

 

HỘI NGHỊ QUỐC TẾ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI 2016                                       549 

 

lượng hàng container thông qua cảng ổn định. Chính vì vậy tiến hành thu thập số liệu từ 

phòng khai thác cảng ta có bảng tổng hợp hàm hồi quy sau: 

Bảng 5. Bảng tổng hợp các hàm hồi quy lượng hàng container thông qua  

cảng thuộc Tân Cảng Cát Lái và công ty Cổ phần cảng Hải Phòng trong giai đoạn 2000 - 2015 

STT 
Lượng hàng container thông 

qua cảng 
Đơn vị Hàm hồi quy mẫu 

I Cảng Cát Lái   

1 Tổng lượng hàng Tấn 
tY



 = 2545205.t + 39308,33.t2 

  Teu 
tY



 = 191528,7.t  + 2935,25.t2 

2 Lượng hàng theo chiều xuất Tấn 
tY



= 1516698.t 

  Teu 
tY



= 113112.t 

3 Lượng hàng theo chiều nhập Tấn 
tY



 = 1034228.t + 37406,68.t2 

  Teu 
tY



 = 9168,347.t2 

II Cảng Hải Phòng   

1 Tổng lượng hàng Tấn 
t

YLn


)(  = 14,7733 + 0,120264.t 

  Teu 
tY



= 100255,6+68285,96.t 

2 Lượng hàng theo chiều xuất Tấn 
tY



= 652287,9+205898.t 

  Teu 
tY



= 49844,07+34846,55.t 

3 Lượng hàng theo chiều nhập Tấn 
t

YLn


)(  = 13,90403+0,114868.t 

  Teu 
tY



 = 156177,1+1956,649.t2 

4 Lượng hàng theo chiều nội địa Tấn 
t

YLn


)(  = 13,2322+0,152046.t 

 

Nhìn vào bảng tổng kết về lượng hàng container thông qua các cảng thì ở Tân Cảng 

Cát Lái về tổng lượng hàng qua cảng nói chung và lượng hàng qua cảng theo chiều nhập đều 

có hàm hồi quy là hàm bậc hai, riêng lượng hàng container thông qua cảng theo chiều xuất là 

theo mô hình xu thế tuyến tính. Còn lượng hàng container thông qua cảng của Công ty Cổ 

phần Cảng Hải Phòng theo chiều xuất cũng là mô hình xu thế tuyến tính còn lại tổng và các 

chiều là hàm bậc hai. 

3. Kết luận 

Tóm lại, thông qua nghiên cứu thực trạng và hàm hồi quy tổng lượng hàng container 

thông qua cảng Việt Nam đã chỉ ra được trong giai đoạn 2000 - 2015 tổng lượng hàng 

container thông qua cảng thay đổi như thế nào, nghiên cứu đi sâu vào tìm hiểu theo chiều 

hàng thì lượng hàng container thông qua cảng biến động như thế nào, theo khu vực cảng thì 

thấy được lượng hàng container thông qua hai khu vực cảng chính: khu vực Hồ Chí Minh và 

Hải Phòng. Đặc biệt, nghiên cứu còn đi chi tiết vào sự biến động về lượng hàng container 

thông qua 12 cảng chính, để từ đó thấy được hai cảng chiếm tỉ trọng container thông qua cảng 

chính và có sự tăng ổn định là các cảng thuộc Tân Cảng Cát Lái và công ty Cổ phần Cảng Hải 

Phòng. Trên cơ sở đó, tiến hành xây dựng các hàm hồi quy của tổng lượng hàng thông qua 

cảng theo đơn vị tấn và TEU, theo các chiều hàng khác nhau. Theo khu vực cảng, theo các 

cảng là hàm bậc hai, chỉ có khu vực cảng Hồ Chí Minh chủ yếu là mô hình xu thế tuyến tính, 
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và lượng hàng container thông qua cảng thuộc Tân Cảng Cát Lái và công ty Cổ phần Cảng 

Hải Phòng theo chiều xuất có mô hình xu thế tuyến tính. 
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Chi phí vận tải than nhập khẩu cho các trung tâm nhiệt điện  

khu vực đồng bằng Sông Cửu Long 
Transport cost of importing coal for thermal power centre  

in the Cuu Long delta area 

Phạm Việt Hùng 

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam,  

phamviethung@vimaru.vn 

Tóm tắt 

Hiện nay Việt Nam chưa có cảng trung chuyển than đủ lớn để tiếp nhận các tàu 

Panamax, Capesize. Theo Quy hoạch Điện VII (theo Quyết định số: 1208/QĐ-TTg), miền 

Nam Trung Bộ và miền Nam sẽ xây dựng nhiều trung tâm điện lực lớn nên cần phải có một 

vài cảng trung chuyển, nhưng cho đến thời điểm này vẫn chưa có cảng, trong khi yêu cầu 

phải nhập khẩu than ngày càng cấp bách. Ngay cả khi đã có cảng trung chuyển thì đối với 

các trung tâm điện lực ở cách xa cảng hoặc sâu vào đất liền, điều cần thiết là phải giải quyết 

bài toán tối ưu về chi phí vận chuyển than một cách an toàn và ổn định. 

Từ khóa: Trung tâm nhiệt điện, cảng trung chuyển than. 

Abstract 

Vietnam currently does not have no coal transshipment ports large enough to receive 

Capesize, Panamax size vessels. According to the Electricity Master Plan VII 

(No.1208/resolution-Prime Minister), South Central and South will construct more large power 

centers, for this reason, it is necessary to have several transshipment ports, however up to this 

moment there are still no ports, while the requirement of coal import is significantly urgent. 

Even having transshipment ports, it is essential for the power centers being far from distant 

ports or inland to tackle safely and stably optimal problems in transportation costs of coal. 

Keywords: Power center, coal transshipment port. 

1. Đặt vấn đề 

Về cơ sở hạ tầng, đặc biệt là xây dựng cảng trung chuyển để nhập than cho các Trung 

tâm nhiệt điện (TTNĐ) từ Bình Thuận đến Kiên Giang, hiện Việt Nam lựa chọn vị trí xây 

dựng tại Duyên Hải (Trà Vinh) [3]. Tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long hiện quy hoạch 

có 7 TTNĐ gồm: Long Phú, Sông Hậu, Duyên Hải, Bạc Liêu, An Giang, Kiên Lương và Tiền 

Giang [2]. 

Chi phí vận chuyển than nhập khẩu từ các quốc gia xuất khẩu cho các TTNĐ khu vực 

ĐBSCL dựa trên nhu cầu sử dụng than của các trung tâm trong giai đoạn 2020 - 2030 [1]. 

Các quốc gia xuất khẩu than chính trên thế giới hiện nay gồm: Nam Phi, Nga, Úc, 

Indonesia. Xét về các yếu tố địa lý, thương mại và truyền thống thì hai nước phù hợp cho 

nhập khẩu than vào năm 2020 đó là Indonesia và Úc. Mỗi TTNĐ lại có các chiến lược mua 

than khác nhau, vì vậy lượng than nhập từ mỗi nước lại chưa xác định được chính xác nên 

trong nghiên cứu tác giả đưa ra một số phương án điển hình nhưng mang tính tổng quát. Than 

nhập khẩu từ Úc và Indonesia được giả thiết theo 5 phương án với lượng than tương ứng như 

sau:  

Phương án          Nước xuất khẩu than (lượng than cung cấp cho các TTNĐ) 

Phương án thứ 1: Indonesia (100%).  

Phương án thứ 2: Indonesia (75%) Úc (25%). 

Phương án thứ 3: Indonesia (50%) Úc (50%). 

Phương án thứ 4: Indonesia (25%) Úc (75%). 

Phương án thứ 5 : Úc           (100%). 
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Than nhập khẩu về tới các TTNĐ có 2 cách, thứ nhất là vận chuyển trực tiếp về tới 

các cảng của nhà máy bằng các tàu biển trọng tải nhỏ cỡ Handysize (hạn chế về luồng tại các 

cảng nằm sâu trong nội địa) hoặc cách thứ hai là vận chuyển bằng tàu biển có trọng tải lớn cỡ 

Capesize, Panamax về các cảng trung chuyển (sử dụng các tàu trọng tải lớn sẽ có lợi thế về 

cước phí vận chuyển cho mỗi tán hàng). Đối với trường hợp sử dụng cảng trung chuyển, chi 

phí cho 01 tấn than sẽ gồm: chi phí vận chuyển đường biển từ nước xuất khẩu than đến cảng 

trung chuyển + chi phí bốc, dỡ, lưu kho tại cảng + chi phí vận chuyển thủy nội địa về các 

TTNĐ. 

Mục đích của việc tính toán chi tiết chi phí vận tải cho 01 tấn than từ nước xuất khẩu 

than về đến các TTNĐ nhằm để xác định, lựa chọn thời điểm đầu tư xây dựng cảng trung 

chuyển ứng với các phương án giả thiết về nguồn xuất than, lượng than cần nhập khẩu từ các 

nguồn và cỡ tàu vận chuyển tương ứng. 

Cự ly vận chuyển than từ Indonesia về cảng trung chuyển trung bình là 2550 km; từ 

Úc về cảng trung chuyển trung bình là 7900 km; cảng trung chuyển đến các TTNĐ khoảng 

dưới 400 km. 

 
Hình 1.1. Mô hình vận chuyển than về các TTNĐ tại khu vực ĐBSCL 

Trong dài hạn thì tàu có trọng tải càng lớn thì cước đơn vị cho mỗi tấn hàng sẽ càng 

có hiệu quả về mặt kinh tế. Giá cước vận tải biển lấy theo giá cước vận tải biển bình quân của 

Clarkson Research Sevices. Theo cỡ tàu vận chuyển thì cước vận tải biển được xác định như 

sau: 

Capesize  > 100.000 DWT:   1,43 USD/1000T.km. 

Panamax 60.000 - 100.000 DWT:  2,12 USD/1000T.km. 

Handymax 40.000 - 60.000 DWT:  3,86 USD/1000T.km. 

Handysize < 40.000 DWT:   6,61 USD/1000T.km. 

Cước vận tải biển nội địa được xác định theo quy định của Tập đoàn Công nghiệp than 

- khoáng sản Việt Nam cụ thể đối với tuyến vận tải ngắn trung bình là: 457 đồng/T.km. 

  Về cước bốc dỡ và lưu kho bãi tại cảng trung chuyển lấy theo đơn giá cước bốc dỡ 

trung bình trong nhiều năm của Công ty TNHH MTV cảng Sài Gòn cụ thể như sau: 

- Cước bốc hàng rời: 3,73 USD/T; 

- Cước dỡ hàng rời: 3,22 USD/T;  

- Cước lưu kho bãi: 2,1 USD/T = 0,07 USD/T.ngày x 30 ngày. 

2. Chi phí vận tải biển trường hợp không có cảng trung chuyển 

Trường hợp không sử dụng cảng trung chuyển, chi phí cho 01 tấn than được tính trực 

tiếp từ nước xuất khẩu than tới các trung tâm nhiệt điện với cỡ tàu vận tải được sử dụng là 

loại Handysize. 

 
 

Than 
nhập 
khẩu 

từ 
Indo. 

và  
từ Úc. 

 
 
 

Các  
TTNĐ 

tại 
ĐBSCL 

 
Cảng 
trung 

chuyển 

-Handymax 
-Panamax 
-Capesize 

-Handysize 

Vận tải biển 

Vận tải biển Vận tải nội địa 



THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY 2016 

 

 

HỘI NGHỊ QUỐC TẾ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI 2016                                       553 

 

Bảng 1.1. Tổng hợp chi phí vận tải biển của tàu Handysize 

Năm 
Nhu cầu than 

(triệu tấn) 

Khoảng cách (km) Giá cước 

(USD/1.000T.km) 

Chi phí (Triệu USD) 

Indonesia Úc Indonesia Úc 

2020 10,839 2.550 7.900 6,614 182,81 566,34 

2025 20,058 2.550 7.900 6,614 338,29 1.048,04 

2030 39,815 2.550 7.900 6,614 671,51 2.080,36 

3. Chi phí trong trường hợp có cảng trung chuyển  

Đối với trường hợp có sử dụng cảng trung chuyển, chi phí vận tải cho 01 tấn than 

được tính theo 5 phương án. Kết quả tính toán được minh họa trong các bảng dưới đây: 

Bảng 1.2. Tổng hợp chi phí vận tải với các cỡ tàu khác nhau với 100% lượng than  

nhập khẩu từ Indonesia 

Năm 

Nhu cầu 

than 

(triệu tấn) 

Vận tải biển Quốc tế CP qua 

cảng 

trung 

chuyển 

Vận 

tải nội 

địa 

Tổng chi phí (triệu USD) 

Capesize Panamax Handymax Capesize Panamax Handymax 

2020 10,839 39,52 58,60 106,69 98,09 95,25 232,87 251,94 300,03 

2025 20,058 73,14 108,43 197,43 181,52 176,27 430,94 466,23 555,23 

2030 39,815 145,19 215,24 391,90 360,33 349,89 855,41 925,46 1.102,12 
 

Bảng 1.3. Tổng hợp chi phí vận tải than với các cỡ tàu khác nhau với 75% lượng than từ Indonesia 

& 25% lượng than nhập từ Úc 

Năm 

Nhu cầu 

than 

(triệu tấn) 

Vận tải biển Quốc tế CP qua 

cảng 

trung 

chuyển 

Vận 

tải nội 

địa 

Tổng chi phí (triệu USD) 

Capesize Panamax Handymax Capesize Panamax Handymax 

2020 10,839 60,26 89,33 162,65 98,09 95,25 253,60 282,68 355,99 

2025 20,058 111,50 165,31 300,99 181,52 176,27 469,30 523,10 658,78 

2030 39,815 221,34 328,14 597,45 360,33 349,89 931,56 1038,36 1307,67 
 

Bảng 1.4. Tổng hợp chi phí vận tải than với các cỡ tàu khác nhau với 50% lượng than từ Indonesia 

& 50% lượng than nhập từ Úc 

Năm 

Nhu cầu 

than 

(triệu tấn) 

Vận tải biển Quốc tế CP qua 

cảng 

trung 

chuyển 

Vận 

tải nội 

địa 

Tổng chi phí (triệu USD) 

Capesize Panamax Handymax Capesize Panamax Handymax 

2020 10,839 80,99 120,06 218,61 98,09 95,25 274,33 313,41 411,95 

2025 20,058 149,87 222,18 404,54 181,52 176,27 507,66 579,98 762,33 

2030 39,815 297,49 441,03 803,01 360,33 349,89 1007,71 1151,25 1513,23 

 

Bảng 1.5. Tổng hợp chi phí vận tải than với các cỡ tàu khác nhau với 25% lượng than từ Indonesia 

& 75% lượng than từ Úc 

Năm 

Nhu cầu 

than 

(triệu tấn) 

Vận tải biển Quốc tế CP qua 

cảng 

trung 

chuyển 

Vận 

tải nội 

địa 

Tổng chi phí (triệu USD) 

Capesize Panamax Handymax Capesize Panamax Handymax 

2020 10,839 101,72 150,80 274,57 98,09 95,25 295,06 344,14 467,91 

2025 20,058 188,23 279,06 508,09 181,52 176,27 546,03 636,85 865,89 

2030 39,815 373,64 553,93 1008,56 360,33 349,89 1083,86 1264,15 1718,78 
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Bảng 1.6. Tổng hợp chi phí vận chuyển than với các cỡ tàu khác nhau với 100% nguồn than từ Úc 

Năm 

Nhu cầu 

than 

(triệu tấn) 

Vận tải biển Quốc tế CP qua 

cảng 

trung 

chuyển 

Vận 

tải nội 

địa 

Tổng chi phí (triệu USD) 

Capesize Panamax Handymax Capesize Panamax Handymax 

2020 10,839 122,45 181,53 330,52 98,09 95,25 315,79 374,88 523,87 

2025 20,058 226,60 335,93 611,65 181,52 176,27 584,39 693,73 969,44 

2030 39,815 449,79 666,82 1214,12 360,33 349,89 1160,01 1377,04 1924,34 

 

4. So sánh chi phí vận tải than nhập khẩu cho các trung tâm nhiệt điện trong trường 

hợp có và không có cảng trung chuyển 

Bảng 1.7. So sánh chi phí giữa có & không có cảng trung chuyển   

                                                                                                    Đơn vị tính: triệu USD 

Năm 

Tổng chi phí (triệu USD) 

Các phương án Có cảng trung chuyển Không có cảng 

Capesize Panamax Handymax Handysize 

2020 232,87 251,94 300,03 182,81 

100% Indonesia 2025 430,94 466,23 555,23 338,29 

2030 855,41 925,46 1102,12 671,51 

2020 253,60 282,68 355,99 278,69 
75% Indonesia & 

25% Úc 
2025 469,30 523,10 658,78 515,73 

2030 931,56 1038,36 1307,67 1023,72 

2020 274,33 313,41 411,95 374,58 
50% Indonesia & 

50% Úc 
2025 507,66 579,98 762,33 693,17 

2030 1007,71 1151,25 1513,23 1375,93 

2020 295,06 344,14 467,91 470,46 
75% Indonesia & 

25% Úc 
2025 546,03 636,85 865,89 870,60 

2030 1083,86 1264,15 1718,78 1728,15 

2020 315,79 374,88 523,87 566,34 

100% Úc 2025 584,39 693,73 969,44 1048,04 

2030 1160,01 1377,04 1924,34 2080,36 

 

5. Chi phí vận tải để nhập than về đến trung tâm nhiệt điện tại thời điểm năm 2020 

Để có thể lựa chọn có nên đầu tư xây dựng cảng trung chuyển và thời gian thích hợp 

để có thể đầu tư cảng trung chuyển thì cần phải tính chi phí vận tải để nhập 01 tấn than từ 

cảng xuất khẩu về đến trung tâm nhiệt điện. 

Bảng 1.8. Bảng chi phí vận tải than nhập khẩu từ Úc và Indonesia trong trường hợp có trung 

chuyển và không có cảng trung chuyển 

    Đơn vị tính: USD/tấn 

PHƯƠNG ÁN NGHIÊN CỨU 
Indo 100% Indo 75% Indo 50% Indo 25% Indo 0% 

Úc 0% Úc 25% Úc 50% Úc 75% Úc 100% 

Không Trung chuyển 16,87 25,71 34,56 43,40 52,25 

Có cảng Trung 

chuyển 

Capesize 21,48 23,40 25,31 27,22 29,14 

Panamax 23,24 26,08 28,92 31,75 34,59 

Handymax 27,68 32,84 38,01 43,17 48,33 
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Có thể thể hiện chi phí vận tải cho một tấn than ứng với các phương án khác nhau bằng 

biểu đồ dưới đây: 

 
 Hình 1.2.  Biểu đồ chi phí vận tải cho một tấn than ứng với các phương án khác nhau 

6. Kết luận  

Theo hình 1.2 thì trong trường hợp nhập khẩu than 100% từ Indo (sẽ sử dụng tàu cỡ 

Handy - chi phí vận chuyển lớn, nhưng vì cự ly giữa Indo và Việt Nam tương đối gần) vì vậy 

tổng chi phí vận chuyển cho 1 tấn than về đến nhà máy nhiệt điện sẽ là thấp nhất. Vì vậy sẽ 

không nên xây dựng cảng trung chuyển vì các nhà máy sẽ vận chuyển trực tiếp từ Indo về đến 

các NMNĐ tại ĐBSCL. Nhưng thực tế hiện nay thì sẽ không thể mua 100% từ Indo mà các 

tập đoàn (sở hữu nhiều NMNĐ) sẽ phải nhập từ nhiều nguồn khác nhau (Nga, Nam Phi, 

Úc,…), trong trường hợp này tác giả đề xuất phương án là từ Úc. Căn cứ theo tính toán như 

hình 1.2 nếu khối lượng than nhập từ Úc tăng theo tỷ lệ (từ 25-100%) thì khi đó sử dụng cảng 

trung chuyển sẽ có ưu thế hơn (tổng chi phí vận chuyển 1 tấn than sẽ rẻ hơn so với vận 

chuyển trực tiếp không qua cảng trung chuyển). Cỡ tàu vận chuyển cỡ Capesize sẽ dùng để 

vận chuyển từ nước ngoài về cảng trung chuyển (do có lợi thế nhờ quy mô). Giai đoạn tiếp 

sau đó sẽ sử dụng tàu nhỏ hoặc sà lan vận chuyển tiếp từ cảng trung chuyển về đến các 

NMNĐ. 

Khi sử dụng các tàu vận tải biển nhỏ để vận chuyển về các NMNĐ thì sẽ tạo ra được 

nhiều công việc cho nhân lực hàng hải Việt Nam vì đây là vận tải thủy nội địa. Khi xây dựng 

cảng trung chuyển cũng tạo ra nhiều việc làm cho nhân lực về quản lý và khai thác cảng, kho 

bãi. Xét về dài hạn thì sẽ chủ động trong việc cung cấp than cho các NMNĐ sản xuất ổn định 

(với khả năng chứa của bãi tại cảng trung chuyển lớn hơn khu bãi chứa than của NMNĐ rất 

nhiều lần). 

Xét một cách tổng thể và lâu dài, có cảng trung chuyển thì chi phí vận tải cho một tấn 

than cung cấp cho các TTNĐ khu vực ĐBSCL là thấp hơn. Do vậy, đầu tư xây dựng cảng 

trung chuyển than tại khu vực này là cần thiết. Khi xem xét làm cảng trung chuyển phải tiếp 

nhận được tàu có trọng tải lớn cỡ Panamax & Capesize, hiệu quả nhất là tàu có trọng 
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tải >100.000 DWT. Tuy nhiên cũng cần phải xem xét đến nguồn nhập than để đảm bảo an 

toàn về lượng than có thể được quyền mua với khối lượng lớn trong thời gian dài phục vụ cho 

vòng đời sản xuất của các nhà máy nhiệt điện than của Việt Nam. 
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Abstract 

The volume of goods transported by containers through the ports of Vietnam is 

increasing rapidly. Along with the merchandise export and import, the increase in container 

quantity in inland transportation is causing the high pressure on the road system in the 

country. This research proposes solutions to transport inland container by the river-sea 

hybride vessels for the provinces in the North of Vietnam in order to reduce the overload 

situation for the road transport system and to promote the advantages of inland waterway 

transportation system available in Vietnam, in general, and in the North, in particular. 

Keywolds: River-sea hybride transport, inland waterway transport, river-sea hybrid 

vessel, container, inland container depot, container terminal. 
 

1. Introduction 

Since 2010, the amount of commodity through the ports of Vietnam, in general, and 

port of Haiphong, in particular, has increased by nearly 19% annually. Cargo volume through 

the port of Haiphong was estimated at nearly 80 million tons in 2015, in which goods 

transported by containers accounted for over 55% [7]. While cargo volume continued to 

increase, the systems of roads, especially roads, railways, almost were unchanged. The 

inevitable consequence of this situation is that traffic congestion occurs frequently. 

Furthermore, the road system is not only downgraded but also often overloaded. Therefore, 

traffic accidents occur continuously, which cause significant damage to both people and 

property. Recently, Haiphong - Hanoi highway has been officially put in use, but too high fee 

can hardly attract traffic participants, especially container transportation [5]. With the 

deterioration of the road network and increasing fees, containerized shipping costs tend to go 

up gradually which are restricting the competitiveness not only of goods transportation, but 

also of the service of Vietnam logistics compared to other countries in the region. In order to 

reduce transport costs for containerized cargo inland and improve the sector's competitiveness 

of logistics, the transport system has to make significant progress or needs to coordinate 

among maritime transportation, inland water transportation and other modes as well as have a 

connection between Haiphong port and the local industrial zones in the North. Thereby, 

pressure on road transport can decrease, which makes a contribution to reduce transportation 

costs and improve the competitiveness of the logistics in the region. 

2. Content 

2.1. Modes of transport 

Theoretically, there are five modes of merchandise transportation. Each mode with its 

own advantages and drawbacks can be only used in some certain conditions [3].  

Transport by road is the most common mode in transporting goods and passengers. Its 

outstanding advantage is the flexibility, which represents the transporting capability with any 

volume of products, and any destination. However, its main drawback is relatively high costs, 

especially the costs of long distance - goods transportation. Due to the limitation of road 

infrastructure system, the transport by road has been influenced by the characteristics of 

different areas such as mountainous areas and wetlands [1]. 

Air transport has recently developed rapidly. The amount of goods transported by air 

has increased by an annual average of nearly 10% and mainly in the region of Europe and 
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North America [2]. Its notable advantage is high speed of delivery goods to different 

continents, where road transport is not available, for example from Asia to America, 

Australia, or New Zealand. Nonetheless, air transport also has its own disadvantage, which is 

its investment cost. It makes the cost of transportation by airways be the highest among the 

modes of transport. Air transport can be used efficiently when it is coordinated with other 

modes of transport like road transports and rail transport [3].  

Railway transport is popular in the large countries and regions. According to a number 

of studies, railway transport’s efficiency has been indicated clearly in long distances 

transportation (the minimum distance is over 200 km). This mode has been used for the huge 

amount of goods, but its transportation cost is very high compared with road transport. It 

could be explained due to the construction cost of railway systems. Moreover, the flexibility 

of railways has been limited. Hence, the coordination of railways and roadways supporting 

the consolidation for airways or seaways will bring highly economical efficiency for the 

whole transportation systems in each country [3].  

Waterways include seaways and inland waterways. Regarding to seaways transport, 

its outstanding advantage is transporting variety of goods, especially oversized, and 

overweight products. Additionally, the investment cost is not high, mainly paid for harbour 

construction and vessels. Fairway system and basic routes are created based on the natural 

conditions, so the cost of sea transports is relatively low. However, sea transport still has 

some drawbacks, such as low-speed transportation and natural effect. Therefore, it should be 

combined with other modes of transport to take its advantages of delivering products by 

vessels.  

Along with the development of sea transport, inland waterway transport is related to 

how to delivery goods on rivers, lakes, canals or costal areas, which are located on the main 

ways. As well as sea transport, inland waterways transport has major advantages in utilizing 

natural conditions. The volume of goods transported in this mode is huge and various with 

bulky size. Although the transportation cost by inland waterways is not high, this mode 

depends on natural conditions, weather, flows and other artificial conditions.  

Transport by pipeline is only used for liquid in short distances, so its applicability is 

not popular, as its cost is quite high due to the pipe construction, and pumping equipment. 

However, in comparison with road and railway transport, the cost of this mode is much lower.  

In order to overcome the weaknesses, and take advantage of each mode of transport, 

the modes should be combined synchronously under a contract and the uniform 

responsibility, which is called as multi-modal transport [8]. This mode is currently used 

widely not only in Vietnam but also in many countries all over the world. As a result, the 

quality of door-to-door transportation services has been increasing significantly to satisfy the 

demands of customers. 

Table 1. Advantages and disadvantages of modes of transport 

No. 
Mode of  

transport 

Initial  

investment cost 

Types of transportation 

goods 

Transportation  

cost 

1 Roadways Relatively high Small volume High 

2 Railways High Medium Volume Medium 

3 Airways Very high Small volume, high value The highest 

4 Waterways Low Large volume, bulky size The lowest 

5 Pipeline Medium Liquid Medium 

                                 Source: Institute of Chartered Shipbrokers [8] 
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Thus, most of land areas, international and inland water areas are utilized to transport 

goods from place to another place inside and outside the country. However, transporting 

goods from one point of inland to other regions has not taken advantages of the combination 

between the costal waters and rivers and lakes systems. Therefore, in order to solve the 

problem above, river-sea hybrid vessels are mentioned as one type of vessels that operate on 

the ocean, and go into inland through estuaries. River-sea hybrid transport is a new mode, 

especially in coordination with other modes to transport containers.  

The river-sea hybrid transport takes advantage of not only sea transport such as: large 

volume, bulky size, low cost; but also inland waterways transport such as going deeply into 

mainland, and to consolidation places like river ports connected with dry ports. Dry ports, and 

inland ports are areas to collect, pack goods in containers before transporting by river-sea 

hybrid vessels to costal areas, and international hubs.  

2.2. The current situation of container transport in the North 

The northern area includes the provinces from Thanh Hoa to North pole of Vietnam, 

basing on three fundamental axis that is Hanoi - Hai Phong - Quang Ninh - Ha Noi. The 

volume of cargoes through the port of Hai Phong increases rapidly with an average speed of 

18.9 % per year [4]. 

 

 
Figure 1. Cargo throughput the port of Hai Phong (2011 - 2015) 

With nearly 80 million tons of cargoes through the port of Haiphong in 2015 [7], in 

which about 55% are containers with approximately 3.0 million TEUs/year. Among them, there 

are nearly 65% containers are transported by road to and from port of Haiphong, the rest is 

delivered by other forms [6]. Notably, containers transported by inland waterways account for 

over 15% mainly on Quang Ninh - Hai Phong route; while containers transported on other 

routes are still limited even if those routes have advantages of transport by inland waterway [5]. 

Most of cargoes are transported by road, causing the result that the density freight car on 

the highway connecting to the provinces is on increase. Currently, there are about 17 to 18 

thousands vehicles per day circulating on Highway No 5, in which, container trucks account for 

13.5%, causing pressure on the road system which is being degraded. Besides, the congestion 
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and traffic accidents, and environmental pollution are urgent matter to the society. Moreover, 

fees, other charges are also burdens on shippers while services quality tends to decrease. 

 
Figure 2. The proportion of container transported by modes of transports 

Highway No 5B has just been completed and come into use, but due to relatively high 

toll fee charged on a 40 - feet container truck from Hai Phong - Ha Noi  about 760.000 

VND/one turn, pushing up freight rates so that it has not attracted to the transporting 

companies [4]. 

Thus, it could be seen that the container transport by road in Vietnam, in general, and 

in the North, in particular is dominated with high proportion. Although the quantity of 

cargoes transported by road is relatively low, but the freight is the highest, in comparison with 

other countries in the region. The inland waterway transport has the potential and the 

advantages, however, it has not been invested appropriately. That leads to the proportion of 

cargoes transported by inland waterway, especially containerized cargo, is relatively low, 

which could not help lessening the burden on the road. 

2.3. Reasons 

The underlying causes leading to the imbalance between inland waterway transport 

and road transport in The North as follows: 

1. Although potential of inland waterway transport is very high, it has not been taken 

full advantages and most containers are still transported by road. Firstly, the reasons are the 

habit of cargo owners and their small - scale of volumes, which not promotes the waterway 

transport. More over, the transport system has not been developed so that the connection 

between the industrial areas and the river ports has been fairly limited, leading to the result 

that enterprises have no choice other than road transport. 

2. The second reason is that the water transport system in the North is still limited. Most 

of the rivers are shallow, and channels are not deep enough to serve large vessels, especially in 

dry season. Currently, there are few of river estueries having suitable channel depth for vessels. 

The significant characteristics of main routes have been shown in the below table 2. 

3. The river port system includes over 40 ports in the North, but most of them were 

built over 30 years ago, and are in degradation. The channel depth into ports reaches only 1m; 

causing difficulties to many vessels, especially river - sea hybrid container vessels. In 

addition, to the restriction of channel condition, river ports have not been equipped for 

handling containers, or equipped with low productivity and unsafe facilities. Most river ports, 

which were built earlier, are not suitable and comprehensive with the development planning 

of industrial zones in locals nowadays. Although, there are solutions to consolidate dry ports 

for industrial zones but the connection between inland port systems and river ports is limited. 
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It restricts the advantages of the inland waterway transport system through the connection 

with the river ports and in land container depots (ICD) [4]. 
 

Table 2. Some features of channel of the northern river ports 

No 
River-sea hybrid 

transport rout 

Current 

Status 
Draught (m) 

Vessel size 

(DWT) 

1 Van Gia 0,8 400 Shallow 

2 Chanh River 2,8 1500 - 

3 Nam Trieu 1,0 1500 Shallow 

4 Tra Ly 1,6 1000 - 

5 Lach Giang 1,0 600 Shallow 

6 Day 3,8 3000 - 
 

Source: Water transport planning for the Northern economic zone, Ministry of Transport [5]  

4. Means of transport for containers are fairly limited. 

The means of transport on inland waterways are now mostly self-propelled vessels 

with low tonnage (from 150 to 500 tons) and most of them are old, in a state of degradation, 

and liquidation waiting list [4]. Recently, some river - sea hybrid vessels with the tonnage up 

to 3000 DWT has been used to transport for connecting the coastal provinces from the North 

to the South. The initial results have shown that that form of transport has promoted its 

advantages. In particular, the freight of Haiphong - Thanhhoa route is only about 30% 

compared to the road one; however, the former delivery time is 12 hours longer than the 

latter. Since equipment for handling cargo at the port has not been upgraded, the time for 

handling is extended [5]. Consequently, total transport time is lengthened. 

2.4. Solutions 

In order to promote the advantages of inland waterway and lessen the pressure on road 

transport system, inland waterway and sea - river transport development in the Northern 

region is based on the following recommendations: 

a. Establishing high - speed sea - river fleets for the route Quangninh, Bacninh, 

Bacgiang, Hanoi, Haiphong, Thaibinh, Namdinh, Ninhbinh, Thanhhoa. 

Ministry of Transport needs to form the detailed plan and well implement the master 

plan to create main high - speed transport route with sea - river vessels from 60 to 250 TEUs, 

or 500 to 2500 DWT equivalent, in order to establish the container transport that connects 

industrial zones to international gateway port of Hai Phong [2]. The planned routes need 

synchronizing with water transport facilities, irrigation construction and fishery resources in 

these routes. Stable shipping schedules in the routes are necessary to offer high quality and 

customer-attracted transport services. 

b. Channel system 

On the basis of the planned transport routes, channel system is required to invest to 

upgrade accordingly in order to assure safe movement of vessels. Because of quick 

sedimentation in Viet Nam river system in general, and the river system in the North, as well 

as limited upstream water flow (hydroelectric power plants), in and out channels at the river 

mouths are restricted. The channel depth (table 2) is only suitable for 400 to 1000 DWT 

vessels to move in the high tide. Regarding to promoting the inland waterway transport, 

channel systems need dredging and maintaining for at least 1500 DWT vessels in order to 

achieve efficiency. The river mouths that need dredging are Cua Day [4] (connects to Ninh 
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Phuc port - a major port for Ninh Binh and north Thanh Hoa area), Lach Giang (connects to 

Tan De port – central area of three provinces Thai Binh, Nam Dinh and Ha Nam). 

 
Figure 3. The major sea - river transport routes in the North of Vietnam 

The river mouths Van Uc, Bach Dang and Song Chanh are currently in good 

condition, however in order to assure sea-river vessels’ access to Hai Duong, Hung Yen, Bac 

Ninh, Quang Ninh industrial zones, the river parts in Chi Linh, Kinh Mon, Dap Cau areas 

have dredged to maintain the depth from 2,8 to 3,5 meters [5]. In that case, container 

transport by sea-river vessels to the ports could reach economic efficiency. 

c. River port development and upgrade 

Although river port system plan was enforced by Ministry of Transport, the plan 

mostly mentioned the general cargo terminal, coal terminal and several other cargoes. Plan 

for container terminal was not available. Of course, there are no container-specialized river 

ports, it is essential to have the ports that are able to deploy container handling equipment. 

The river ports need constructing  on the basis of closed connection and synchronization with 

industrial zones and inland clearance depots (ICD), inland consolidation centers. Therefore, 

ports, industrial zones and ICD could be connected via the road transport system [5]. 

The new constructed ports should be designed to have 3000 DWT vessels access 

capability and container-specialized handling equipment. In short - term, the ports that have 

not yet served container vessels, need back-up plan of terminal structure, space requirement. 

In the case that having sufficient conditions and container cargoes, the expansion and upgrade 

would be eased and facilitated. Therefore, long-term development of the port system is 

secured [6]. 

d. Fund raising and spending 

In order to develop sea - river fleets, channel system and ports system supporting 

container transport in North region synchronously, necessary investment is tremendous. It is 

impossible to fund this investment by only government budget. Therefore, government is 

required to create the proper mechanism for promoting all possible social resources. Three 

sources that may help to raise fund for the North area to be generalized for the whole nation, 

as the following: 

The first: fund can be raised from the investors and firms through privatization and 

equitization. The sectors that raise the fund from private investors are the ones  that do not 

require large investment, but flexible and efficient investment management, such as fleets, 

terminals. Equitization of inland waterway transport companies is essential and should 

implement as soon as possible. The government should withdraw 100% or just keep a low 

percentage but not dominant level. The investors have all rights to manage the investment to 

develop the fleets according to the approved plan. Moreover, investment from private 

investors could also be attracted via privatization or equitization of river ports in the 
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government’s approved plan. 

The second, the fund from the government’s budget, the special budget for the area to 

develop economies of difficult areas in Thai Binh, Nam Dinh, Ninh Binh provinces could be 

spent to dredge Cua Day and Lach Giang channel. This is the area that does not require much 

effort to dredge but the container transport is high. In addition, container transport in this 

route is more economic than others, vessels’ capacity is relatively big (36 to 120 TEUs), 

while road transport from those locations to international gateway Lach Huyen port is quite 

limited. 

The third, ODA is the fund raising channel for infrastructure development that is 

committed by Japan, China, the Netherland, and Belgium for Vietnam. The mentioned 

governments are experienced and developed at inland waterway development as well as 

container transport by coastal line vessels. On principle, ODA funding is combined with the 

partners to join the dredging, may collaborate with Private - Public Partnership model (PPP) 

or be operated under socialization mechanism BOT. As this method, the government open the 

bid of river parts that need dredging, part of investment is funded by the contractors and 

ODA. The soil and sand that is dredged from the river, belongs to the contractors and they 

could sell it and collect fee from the vessels move through the dredged river. 

3. Conclusion 

Transportation is a service industry which plays a role in determining the economic 

growth of each country. Each type of transport has its own advantages and disadvantages but 

the waterway transport is more and more popularly used to carry cargos, including container 

transportation.  

The North Economic Zones has rather quick growth rate and also causes pressure on 

the road transport system, which is downgraded and overloaded; therefore it greatly impacts 

on the national economic development.  River-Sea hybrid transport, which is new mode of 

transport not only in Vietnam but also in the world, is applying and developing in Vietnam 

and The North Economic Zones.  

Proposing the River - Sea hybrid transport by container in the North contributes to 

diminishing for the road system. Therefore, the development of River-Sea hybrid transport 

fleet for container transport is the right way and brings many economic benefits to carriers 

and goods owners. In order to develop the container transport fleet, the government should 

have policies and plans for synchronically developing between industrial areas, inland 

waterway port system, inland container depots and traffic network that both impulses 

transport activities and contributes to reduce transport prices, thereby it can encourage the 

economic development in the North of our country. 
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Abstract 

This paper analyzes what Vietnam gains and loses from the Trans-Pacific 

Partnership. The most benefit that Vietnam achieves is rapid economy boost from exports 

since Vietnam is an exporting country. In contrast, Vietnam encounters with tough 

competition with other 11 countries, intellectual property issue and reorganization to adapt 

with TPP. By taking part in TPP, Vietnam has a comparative advantage of labor intensive 

industries such as garment and assembly industries; however, agriculture and seafood 

industries have difficulties in competition in the short term. In the long term, workers’ wages 

will be increased significantly.  

Keywords: TPP, benefits, market, industry, competitiveness, GDP, export. 

 

Before going into a depth analysis of the Trans-Pacific Partnership’s influence on 

Vietnam’s economy, we need to clearly understand what the Trans-Pacific Partnership means. 

According to Bloomberg, the Trans-Pacific Partnership, referred to as TPP, is the biggest 

trade agreement that eliminates estimated 18,000 tariffs among 12 Pacific Rim countries 

including the United States. Even though this trade agreement has been negotiated for 5 years 

and signed on February 4th 2016, it has not been ratified yet because some signatory 

countries’ governmental officials, such as the United States, still do not approve TPP. After 

reading about the Trans-Pacific Partnership agreement, I am having a big question: How a 

small country, such as Vietnam, becomes one of the biggest winners from TPP according to 

Bloomberg? This paper focuses on analyzing how Vietnam, a small developing country, is 

affected by TPP.  

In order to analyze its impact, I will firstly demonstrate the pros and cons of the 

Trans-Pacific Partnership. The biggest advantage of the agreement is to create a trade bloc. It 

encourages free trade between the United States and countries around the Pacific Ocean by 

eliminating a large number of tariffs. In addition, consumers in those 12 countries are taking a 

huge advantage from TPP of buying a variety of high-quality products at a cheaper price. TPP 

also increases protections for patents, trademarks and copyrights, which cause a barrier for 

the export of Vietnam’s products, especially intellectual property since Vietnam’s 

government has no responsibility for the piracy control. On the other hand, TPP causes an 

income equality since the large, developed countries only produce high-value products while 

small developing countries mainly make cheaper goods. Last but not least, the governments 

of all 12 countries have to make changes in their financial regulations and economic policies, 

which is not easy to do in a short period of time 

Benefits of Vietnam from the Trans-Pacific Partnership 

According to the observatory of economic complexity (OEC), Vietnam exported $165 

billion dollars in 2014, becoming the 28th largest exporter in the world. Over the last 5 years, 

the exporting rate of Vietnam has been increasing at an annualized rate of 21.1% (Simoes 1). 

As reported by the World Bank, the gross domestic product (the GDP of Vietnam) was 

$186.2 billion in 2014. By a comparison between the value of exports and GDP of Vietnam in 

2014, exports contribute more than 89% of the national GDP. As we can see, Vietnam’s 

economy is export - oriented. That’s why Vietnam is one of the countries that gains the most 

benefits from TPP. According to the WTO Trade Profiles 2012, Vietnam’s trade - to - GDP 

ratio from 2009 to 2011 was 158%, ranked the third position among TPP countries (Williams, 
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pg.25). Garment and seafood industries will get the most benefits from TPP because Vietnam 

becomes the 3rd largest seafood and the 8th largest garment exporter (based on 2015 data 

from Statista). With a coastline of more than 3000 kilometers, it is not surprised that Vietnam 

has a comparative advantage of fishing. The value of seafood exports has continuously 

increased from $5.8 Million in 1997 to $5.8 Billion in 2015 collected by Wordatlas.com. 

Besides that, the United States and Japan, which are also members of TPP, become the two 

largest fish importers of Vietnam. This creates a big opportunity to promote the seafood 

production as well as strengthen cooperation and development between Vietnam and 

developed countries.  

Because of an extensive number of low-skilled labors, the garment industry is 

significantly growing. As stated in the World Bank data, in 2014, the population of Vietnam 

is close to 91 million people, and the GDP per capita was 2,052.3 US dollars, ranked the 20th 

in a group of ASEAN countries (The World Bank, 1). It shows that Vietnam has abundance 

of cheap and low - skilled labors, which  is compatible for the industries, specifically the 

garment industry, seeking for a high demand of cheap labors. According to the factor price 

equalization theorem, the labor wages in Vietnam will increase, which benefits Vietnamese 

workers in the long run. Stated by 2014 data from the Observatory of Economic Complexity 

(OEC), Vietnam exported $26.4 billion in textile and approximately $15 billion in footwear 

and headwear (Simoes 1). These numbers are impressive for a small country like Vietnam. It 

proves that Vietnam textile industry has potentials to develop and attract attention from 

investors. In accordance with Xinhua News, foreign investment in Vietnam’s textile and 

garment sector is increasing rapidly as international firms from China, Taiwan, South Korea, 

the United States, and Japan seek to take advantage of benefits the country will potentially 

derive when the Trans-Pacific Partnership Agreement comes into being (Yang 1).  Analysts 

expect that after the post-TPP period, with a large demand of textile plus zero-value tariffs, 

the value of textile exports from Vietnam will fast grow. For example, the United States 

current tariffs on garment and textile products is 17%. As TPP is approved, the tariffs on 

Vietnamese products will come down to zero. This leads to an increase in Vietnamese 

garment exports to America. As predicted, the garment exports to US could grow from $8.6 

billion in 2013 to $20 billion in 2020.  

Further more, Vietnam’s economy will significantly boost from foreign investment 

flows into Vietnam because the involvement of free trade with the United States and other 10 

Pacific Rim countries is very attractive to the investors. After the Trans-Pacific Partnership is 

ratified, there are more new factories built and foreign manufacturing companies moved to 

Vietnam because of tariff elimination towards other TPP countries and cheap labor cost. In 

fact, many well-known manufacturing and technology companies, such as Samsung, LG, and 

recently Microsoft have closed their factories and facilities in China and moved production 

line to Vietnam. According to Nikkei Asian Review, Vietnam is becoming a device 

production hub: Samsung Electronics of South Korea spends $4 billion to boost the 

production capacity of its plant by the end of 2015, and LG group opened a new $1.5 billion 

factory in Vietnam (Tomiyama 1). Expanding production line in Vietnam not only boosts 

Vietnam’s national gross domestic product, increase exports but also creates more jobs for 

Vietnamese workers. In the long run, Vietnamese workers will gain benefits from TPP as the 

minimum wage will increase.   

On the other hand, it also causes negative influences on the development of Vietnam 

domestic manufacturing industry because of intense competition. It can’t be denied that with 

low-skilled labors, lack of investments, and poor technology, Vietnam cannot compete with 

the United States, Japan, and China about manufacturing industries as automobiles, aircrafts, 

and so on. It is true to say that Vietnam does have brand names, but they’re typically in the 

Vietnamese language, which is difficult for Americans and others to read and remember. 
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Besides that, products made by Vietnam is unable to reach to global market because of 

complicated product safety requirements. In other words, Vietnamese workers are better at 

assembling goods rather than inventing them. Before TPP is executed, Vietnam 

manufacturing industry need to change and pay more attention to the quality of products in 

order to compete in global market as well as stand strong before the invasion of cheaper 

foreign goods into Vietnam market, espcially cellphones and automobiles.  

Not only the manufacturing industry but also the agriculture industry is expected to 

struggle. As I mentioned above, Vietnam is abundant in labors, which is not compatible with 

agriculture industry because it requires less labor but more land. In addition, Vietnam is only 

127,244 square miles that is even smaller than California. After TPP is approved, there will 

be an increase in agricultural products imported from the US to Vietnam since the United 

States has a comparative advantage of producing cheaper agricultural products. What is more, 

outdated technology, poor quality of products, as well as bad management in quality control, 

production, and resources are primary reasons that Vietnam is impossible to win this 

competition. There is no surprise that Vietnamese agricultural products always meet 

difficulties in exporting to the United States because only a small number of products are met 

standard requirements of USDA. Besides that, outdated technology causes limitation in 

productivity while management in production is disorganized. In the short run, Vietnam’s 

agriculture industry will be negatively affected because of tough competition, low-quality 

products, and excess supply. On the other hand, this industry might be improved in the long 

run because the developed countries, such as the US and Japan, could transfer advanced 

technology to Vietnam as well as help resolve outstanding problems of enviroment and 

product quality. Since Vietnam’s comparative advantage in manufacturing, Vietnam should 

have a small agricultural sector because it can import cheap agricultural products from land-

abundance countries.  

Last but not least, the intellectual property is truly a huge problem when Vietnam 

takes part in TPP. In Vietnam, intellectual property is estimated to be undervalued while the 

government does not seriously pay attention to this issue. As stated in a report of a well-

known Veitnamese economy website, there were only 5 patents registered in the United 

States from 2006 to 2010. This figure is extremely small when compares with other asian 

countries like Japanwith 46,139 patents, Korea with 12,262 patents, and China with 3,174 

patents (VietNamNet Bridge, pg.1) Why this happened? The main reasons come from lack of 

the government support, experience, and the weakness in publicity of scientific researches. As 

a result, most of Vietnamese intellectual products have no patent or are illegally copied from 

other patents. After joinging WTO, Vietnam has made some rules and laws of intellactual 

property registration and protection, but those laws are not enough efficient because they are 

just general policies, not strategic and detailed ones. There is no denying that enforcement of 

intellectual property plays a very significant role in the growth of Vietnam economy. 

Therefore, Vietnamese policymakers need to look at this issue seriously unless they will face 

with consequences of undervaluing intellectual property after the Trans-Pacific Partnership 

agreement becomes effective.  

Taking everything into consideration, Vietnam gains more than losses from the Trans-

Pacific Partnership. The most benefit that Vietnam achieves is rapid economy boost from 

exports, development of seafood and garment industries, as well as integration to global 

economy. In contrast, Vietnam encounters with tough competition with other 11 countries, 

intellectual property issue and reorganization to adapt with TPP. It is time for the 

governmental officials to support vital sectors by adjusting domestic legal system in line with 

TPP and improving supporting industries to gain maximum benefits from TPP. In my 

opinion, it is a good opportunity for Vietnam to promote its current sluggish economy. Do 

you think Vietnam’s economy achieve a big change from TPP? 
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Volatility of shipping stock return the case of Maersk 
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Abstract 

This paper studies the volatility of Maersk’s stock return series. Data is collected for 

the period of more than 16 years, with more than 4000 observations obtained to secure the 

stability of model estimation. It is worth noticed that the largest volatility occurs during the 

global finance crisis. The author finds that ARCH effects exist in the series. Thus, GARCH 

models are employed for further estimation. While GARCH (1,1) helps remove all ARCH 

effects of the process, TGARCH (1,1) suggests that asymmetric effects exist in the series. In 

other words, bad news tends to have larger effect on Maersk’s stock return than good news 

does. This suggests the plausibility of employing GARCH models in estimating volatility of 

shipping stock return. 

Keywords: Maersk, Shipping, Stock, Volatility, GARCH model. 
 

1. Introduction 

Stock return is one of the critical criteria in assessing the corporate’s financial 

performance. This is why it has been the major concern for not only corporate‘s shareholders 

but also the regulators and academic researchers over the last couple decades. Thus, a number 

of mathematical models have been introduced to help explain the volatility of stock return. In 

recent years, generalized autoregressive conditional heteroscedasticity (GARCH) family 

models have been widely employed to address this issue. These models have the advantage of 

capturing the volatility cluster effect existed in stock return series, which are often 

characterized by high skewness and kurtosis in distribution. In Vietnam, GARCH models 

have been mainly employed to investigate the volatility of major markets’ stock return such 

as VN index, HNX index, VN30 index and UPCOM index. There have been not many 

domestic researches dedicated to investigate the volatility of an individual equity, especially 

the case of shipping companies. To further contribute to Vietnamese literature, this paper 

employs TGARCH model in estimating the stock return of A.P. Moller-Maersk Group, which 

is a multinational enterprise operating in Vietnam since the open shipping era. The paper is 

presented in 3 sections. The first introduces methodology, the second explains about data 

collection and the final section is about findings and conclusion. 

2. Methodology 

2.1. Garch(1,1) 

Bollerslev (1986) introduced the generalized autoregressive conditional 

heteroskedasticity model (GARCH), which has been widely employed to capture stock 

return’s volatility. GARCH(1,1) is given as follows: 

1

2

0 1 1 1 1

/ (0, )

* *

t t t

t t t

t t t

r u e

e I N h

h a a e b h



 

 

  

 

Where tr is the stock return, tu is the mean of stock return series. te denotes error with 

conditional variance th under the past known information 1tI  . 0a , 1a and 1b are set to be 

nonnegative. 
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2.2. Tgarch(1,1) 

Glosten, Jaganathan and Runkle (1993) introduced the TGARCH model to capture the 

asymmetric effect of financial time series ‘volatility. The assumption is that bad news tends to 

have larger impact on the time series than good news does. The only difference between 

TGARCH(1,1) and GARCH(1,1) is in the conditional variance formula as follow: 
2 2

0 1 1 1 1 1 1* *d * *t t t t th a a e e b h        

Where 1d t = 1 if 
1te 
< 0 (bad news) and 1d t = 0 if 

1te 
  0 (good news).   is the 

leverage term. 

3. Data 

Data in this paper is the daily closing prices (adjusted for dividends and splits) of 

MAERSK-B.CO stock collected from website http://finance.yahoo.com/. The series covers 

from Jan 3 2000 to May 19 2016 yielding 4172 observations. Garch model is employed to 

estimate the volatility of stock return series which is computed as follows: 

 
1 1( ) / *100%t t t tr p p p    

Where tp and tr  are stock price and stock return at time t respectively. This leads to 

the fact that the stock return series only contains 4171 observations. Figure 1 exhibits the 

return series time plot. All the returns fluctuate around the zero level. The series sees 

clustering trend as volatility exists mostly in groups. Largest volatility occurs at time t=2476 

and 2477 or on December 8 and 9 2008 which is during the global finance crisis.  
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Figure1. Return series time plot 

Figure 2 exhibits distribution statistics of the return series. The series sees high 

skewness and kurtosis which suggests that the series is not normal distributed. The Jarque-

Bera statistics further confirm this. 
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Figure2. Distribution statistics  

 

4. Findings and Conclusion 

LM-test statistics suggest the presence of ARCH(1) effects in the stock return series  

 

Table1. LM-test statistics 

Heteroskedasticity Test: ARCH   

     
     F-statistic 154.9931     Prob. F(1,4168) 0.0000 

Obs*R-squared 149.5078     Prob. Chi-Square(1) 0.0000 

     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 05/19/16   Time: 15:20   

Sample (adjusted): 2 4171   

Included observations: 4170 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 6.332783 2.109942 3.001401 0.0027 

RESID^2(-1) 0.189349 0.015209 12.44962 0.0000 

     
     R-squared 0.035853     Mean dependent var 7.812649 

Adjusted R-squared 0.035622     S.D. dependent var 138.5239 

S.E. of regression 136.0343     Akaike info criterion 12.66417 

Sum squared resid 77130189     Schwarz criterion 12.66721 

Log likelihood -26402.80     Hannan-Quinn criter. 12.66525 

F-statistic 154.9931     Durbin-Watson stat 1.986011 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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Table2. TGARCH(1,1) estimation 

Dependent Variable: R   

Method: ML - ARCH (Marquardt) - Normal distribution 

Date: 05/19/16   Time: 15:23   

Sample: 1 4171    

Included observations: 4171   

Convergence achieved after 91 iterations  

Presample variance: backcast (parameter = 0.7) 

GARCH = C(2) + C(3)*RESID(-1)^2 + C(4)*RESID(-1)^2*(RESID(-1)<0) + 

        C(5)*GARCH(-1)   

     
     

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   

     
     

C 0.086843 0.033152 2.619529 0.0088 

     
     
 Variance Equation   

     
     

C 0.018826 0.002541 7.407490 0.0000 

RESID(-1)^2 0.005253 0.000621 8.452785 0.0000 

RESID(-1)^2*(RESID(-1)<0) 0.053855 0.001380 39.02514 0.0000 

GARCH(-1) 0.971774 0.000914 1063.437 0.0000 

     
     

R-squared -0.000011     Mean dependent var 0.077598 

Adjusted R-squared -0.000011     S.D. dependent var 2.795683 

S.E. of regression 2.795698     Akaike info criterion 4.511879 

Sum squared resid 32592.42     Schwarz criterion 4.519474 

Log likelihood -9404.524     Hannan-Quinn criter. 4.514566 

Durbin-Watson stat 2.219932    
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Thus, GARCH(1,1) model is used to remove all ARCH effects. Furthermore, 

TGARCH model is employed to estimate the series. The result is shown in table 2. The 

leverage term (0.054) is significantly different from zero at 1% significance level, indicating 

that good news and bad news have different impact on stock return. The estimate of 

conditional variance for the stock return series is: 
2

1 10.018826 0.005253 0.971774t t th e h    (When the shock is positive) 

2

1 10.018826 0.005253 0.053855) 0.97 77( 1 4t t th e h   (When the shock is negative) 

This result suggests the plausibility of employing GARCH models in estimating 

volatility of shipping stock return.   
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Nghiên cứu hiện trạng môi trường trầm tích đảo Bạch Long Vĩ  

Research on situation of sediment environment at Bach Long Vi island 
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1Trường Đại học Hàng hải Việt Nam,  
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Tóm tắt 

Bài báo đưa ra một số thông tin về hàm lượng trung bình của các anion CO3
2-, SO4

2-, 

NO3
- và các nguyên tố: As, Cu, Zn, Mn, Pb, Hg,… trong trầm tích có xu hướng giảm dần từ 

đảo ra biển. Hàm lượng các anion, kim loại nặng, hợp chất thuốc trừ sâu cơ clo trong trầm 

tích chưa bị ô nhiễm. Hàm lượng các nguyên tố kim loại nặng As, Cu, Pb, Zn trong đất trên 

đảo Bạch Long Vĩ cũng chưa có biểu hiện ô nhiễm. Tuy nhiên, đã xuất hiện một số điểm dị 

thường ở các khu vực có hoạt động công nghiệp, nông nghiệp và xử lý chất thải. 

Từ khóa: Môi trường nước, trầm tích, nguyên tố, Bạch Long Vĩ, hàm lượng, điểm dị 

thường. 

Abstract 

The paper presents some information on the average content of the anion CO3
2-, SO4

2-, 

NO3
- and elements such as As, Cu, Zn, Mn, Pb, Hg,… in sediments were gradually decreased 

from the islands to the sea. The results showed that the concentration of anions, heavy metal 

ions and organochloride pesticides in sediments are uncontaminated. It was also Bach Long 

Vi island soil quality expressed unpollution by As, Cu, Pb and Zn. However, a number of 

anomalies in the area of industrial and agriculture activities, waste treatment areas were 

appeared.  

Keywords: Water environment, sediment, ions, Bach Long Vi, content, anomalies. 
 

1. Đặt vấn đề 

Bạch Long Vĩ là một đảo có vị trí chiến lược quan trọng trong an ninh quốc phòng, là 

nguồn tài nguyên phong phú, có nhiều tiềm năng, để phát triển kinh tế mang lại nhiều giá trị. 

Nhưng hiện nay, môi trường và nguồn tài nguyên quần đảo Bạch Long Vĩ đang phải đối mặt 

với nhiều thách thức lớn do biến đổi khí hậu gây ra. Vì vậy, việc nghiên cứu, phân tích, đánh 

giá hiện trạng môi trường trầm tích quanh đảo để đánh giá được mức độ ô nhiễm môi trường 

trầm tích và xác định vùng tập trung và vùng thiếu hụt các nguyên tố trong trầm tích là rất cần 

thiết. Nhiều nguyên tố hoá học, đặc biệt là nhóm các kim loại nặng như Hg, Cd, Cu, Pb… khi 

tồn tại dưới dạng ion sẽ rất linh động, chúng dễ thâm nhập vào cơ thể sinh vật thông qua con 

đường dinh dưỡng, sẽ trực tiếp hoặc gián tiếp tác động đến sức khoẻ con người. Việc nghiên 

cứu về môi trường Bạch Long Vĩ có rất nhiều, tuy nhiên các nghiên cứu này mới chỉ đưa ra 

các kết luận chung chung mà chưa chỉ rõ chất lượng môi trường trầm tích bị ảnh hưởng như 

thế nào do tác động của hóa chất bảo vệ thực vật, kim loại nặng và các thành tố khác trong 

môi trường. Vì vậy, nội dung bài báo đề cập đến việc đánh giá tính chất hóa lý, đặc điểm phân 

bố các anion, kim loại nặng và thuốc trừ sâu cơ clo có trong trầm tích vùng biển đảo Bạch 

Long Vĩ.  

2. Phương pháp nghiên cứu 

2.1. Phương pháp thu thập và tổng hợp tài liệu 

Thu thập các kết quả của các công trình nghiên cứu về môi trường trầm tích ở khu vực 

đảo Long Vĩ, trên cơ sở đó có các nghiên cứu bổ sung, đánh giá toàn diện hơn về hiện trạng 

môi trường vùng đảo Long Vĩ và lân cận. 
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2.2. Phương pháp khảo sát lấy mẫu ngoài thực địa 

Sử dụng máy đo GA.4K ghi đo xạ phổ gamma đáy biển xung quanh biển đảo Bạch 

Long Vĩ và máy Inspecter SKD 96p đo thông số xạ môi trường trên đảo và điều tra về hiện 

trạng môi trường biển. Các phương pháp vẽ bổ sung, đan dày đường đồng mức độ cao địa hình 

dọc theo dải bao quanh đảo cũng được sử dụng, kết hợp khảo sát, lấy 165 mẫu trầm tích đáy 

biển, 25 mẫu mẫu đất trên đảo và 16 mẫu trầm tích biển ven bờ. 

2.3. Các phương pháp phân tích 

Các mẫu sau quá trình khảo sát được phân tích để đánh giá chất lượng môi trường 

trầm tích biển đảo Bạch Long Vĩ. Sử dụng các phương pháp phân tích truyền thống trong điều 

tra địa chất khoáng sản. Các phương pháp phân tích đặc thù trong điều tra khảo sát địa chất, 

khoáng sản, địa chất môi trường biển được sử dụng như xác định hàm lượng cacbonat sinh vật 

và hóa học; các ion hấp thụ trong trầm tích; hàm lượng cacbonat hữu cơ bằng phương pháp 

Knop; xác định hàm lượng Fe+3, Fe+2 bằng phương pháp Vonkov sử dụng H2SO4 1N để chiết 

và chuẩn độ complexon, bicromat kali K2Cr2O7; Các phương pháp phân tích kim loại nặng sử 

dụng phương pháp phân tích AAS; ICP-MS. Các chỉ thị đánh dấu phân tử (OCPs và PCBs) 

xác định bằng phương pháp phân tích sắc kí khí (GC-14B); phân tích tổng hoạt độ α và β 

trong nước, K, U, Th bằng Detector Ge siêu tinh khiết;  

2.4. Phương pháp tính toán xử lý số liệu 

Kết quả phân tích tính toán bằng chương trình Excel, Sufer, Mapinfo,… và tiến hành 

các bước xử lý số liệu. Đánh giá chất lượng môi trường trầm tích biển sử dụng Quy chuẩn kỹ 

thuật Quốc gia QCVN 43:2012/BTNMT và tiêu chuẩn chất lượng môi trường trầm tích biển 

của Canada. Đánh giá chất lượng môi trường đất trên đảo dựa theo QCVN 03:2008/BTNMT. 

3. Đặc điểm môi trường đất, trầm tích đảo Bạch Long Vĩ 

3.1. Đặc điểm môi trường trầm tích [1, 4] 

  Trong trầm tích vùng biển đảo Bạch Long Vĩ ở độ sâu 0 - 50 m nước, giá trị pH dao 

động trong khoảng 6,32 - 8,14 và đạt giá trị trung bình là 7,14.  

  Giá trị Eh dao động trong khoảng từ 90 - 185mV, có giá trị trung bình là 132,57mV. 

Trầm tích trong vùng biển đảo Bạch Long Vĩ có một số đặc điểm môi trường được thông tin 

trong bảng 3.1. 

Bảng 3.1. Đặc điểm Eh, pH môi trường trầm tích đảo Bạch Long Vĩ 

Kiểu môi 

trường 
Khoảng dao động Eh, pH Đặc điểm phân bố 

Kiềm yếu - oxy 

hóa yếu 
7,5 < pH < 8,5; 40mV < Eh < 150mV 

Phân bố chủ yếu trong khu vực 

từ độ sâu 0 - 50 m nước, là 

kiểu môi trường đặc trưng 

nhất. 

Axit yếu - oxy 

hóa mạnh 
pH < 6,5; Eh ≥ 150mV 

Phân bố ở phía đông nam đảo 

(từ 45 - 60 m) và phía tây bắc 

đảo từ 40 - 50 m. 

Kiềm yếu - oxy 

hóa mạnh 
7,5 < pH < 8,5; Eh ≥ 150mV 

Chỉ xuất hiện ở khu vực phía 

tây bắc đảo khoảng 5,4 km2 ở 

độ sâu 35 - 40 m. 

Căn cứ vào các chỉ số môi trường Eh, pH có thể xác định được 3 kiểu môi trường 

thành tạo trầm tích trong vùng biển đảo Bạch Long Vĩ đó là: kiềm yếu - oxy hóa yếu; axit yếu 

- oxy hóa mạnh; kiềm yếu - oxy hóa mạnh. 

Sự phân bố các anion trong trầm tích biển Bạch Long Vĩ [1, 4, 10] như Sulphat, Nitrat, 

Cacbonat là rất đồng đều trong trầm tích biển, ít biến đổi, có hàm lượng giảm dần từ lục địa ra 

biển với hệ số biến phân trong khoảng 10 - 18% nhưng sự dị thường được chi tiết trong bảng 

3.2. 
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Bảng 3.2. Đặc điểm phân bố các anion trong trầm tích biển Bạch Long Vĩ 

       Đặc điểm 

 

Anion 

Hàm 

lượng 

(%) 

Hàm 

lượng 

trung bình 

(%) 

Đặc điểm phân bố Điểm dị thường 

Sulphat 

(SO4
2-) 

42-57.10-3 50,8.10-3 

Phân bố rất đồng đều 

trong trầm tích, hệ số 

biến phân V = 10,05 

% 

Có 1 điểm với hàm lượng 

57.10-3% ở phía tây bắc đảo 

(ở độ sâu 30 m nước). 

Nitrat  

(NO3
-) 

0.006 -

0.029.10-3 
0.025.10-3 

Phân bố đồng đều 

trong trầm tích, hệ số 

biến phân V= 16,27% 

1 vành dị thường ở phía tây 

đảo với diện tích khoảng 

1,2 km2,1 điểm ở phía nam 

đảo ở độ sâu 3m với hàm 

lượng 30,28.10-3%. 

Cacbonat 

(CO3
2-) 

0,03 -

11,12.10-3 
6,24.10-3 

Phân bố rất đồng đều, 

hệ số biến phân 

V = 17,38%. 

Chỉ hình thành một điểm dị 

thường với mức hàm lượng 

11,12.10-3% phân bố ở phía 

bắc đảo (ở độ sâu 30 m 

nước). 

 

Xét về phân bố các nguyên tố trong trầm tích, áp dụng QCVN 43:2012/BTNMT và 

tiêu chuẩn về chất lượng môi trường trầm tích của Canada để xác định mức độ ô nhiễm đối 

với các nguyên tố trong trầm tích. Giá trị trung bình về hàm lượng một số nguyên tố asen, 

đồng, kẽm, chì, thực tế được so sánh với tiêu chuẩn thế giới và tỉ số của hàm lượng trung bình 

của các nguyên tố trong trầm tích vùng nghiên cứu so với hàm lượng trung bình của nguyên 

tố trong trầm tích biển nông thế giới (Td) được được ghi trong bảng 3.3. 

* Td: Tỉ số của hàm lượng trung bình của các nguyên tố trong trầm tích vùng nghiên 

cứu chia cho hàm lượng trung bình của nguyên tố trong trầm tích biển nông thế giới. 

Nhìn vào bảng 3.3 ta thấy, sự phân bố các kim loại rất khác nhau trong khu vực nghiên 

cứu. Các điểm dị thường xuất hiện ở tây nam đảo và bắc đảo ở các độ sâu khác nhau. Hàm 

lượng các nguyên tố trong trầm tích biển Bạch Long Vĩ có xu hướng giảm dần từ đảo ra biển 

và phân bố đồng đều trong trầm tích với hàm lương trung bình nhỏ hơn của thế giới nên chưa 

có biểu hiện của ô nhiễm. Các nguyên tố kim loại nặng chưa có biểu hiện ô nhiễm, vẫn ở mức 

an toàn so với QCVN 43:2012/BTNMT. Điều đó cho thấy chất lượng môi trường trầm tích 

vùng biển Bạch Long Vĩ tương đối sạch. 

Đánh giá về sự phân bố các hợp chất thuốc trừ sâu gốc clo (OCPs) và chất thải công 

nghiệp polyclobiphenyl (PCBs) trong trầm tích [1, 4, 10], kết quả phân tích mẫu trầm tích 

tầng mặt vùng biển Bạch Long Vĩ cho thấy thành phần của OCPs khá đa dạng trong đó chủ 

yếu có mặt của 2 hợp chất 4,4-DDD và 4,4-DDT có hàm lượng chủ yếu trong mẫu trầm tích 

còn các hợp chất αBHC, βBHC, δBHC, 44DDE chiếm hàm lượng nhỏ dao động trong khoảng 

0-0,04ng/g. 

Trong trầm tích tầng mặt vùng biển Bạch Long Vĩ, thành phần của PCBs gồm đồng 

phân của nhóm ít clo đến nhiều clo. Các cấu tử tổng 3Cl, tổng 5Cl và tổng 6Cl có hàm lượng 

dao động trong khoảng lần lượt là (0,14 - 0,19 ng/g, trung bình 0,16 ng/g), (0,57 - 0,72 ng/g, 

trung bình 0,64 ng/g), (3,22 - 3,64 ng/g, trung bình 3,5 ng/g). 
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Bảng 3.3. Đặc điểm phân bố các nguyên tố trong trầm tích 

 

 

Như vậy, vùng biển Bạch Long Vĩ có mặt hầu hết các hợp phần hữu cơ của thuốc trừ 

sâu gốc clo, với những mức hàm lượng khác nhau. Qua kết quả trên cho thấy hàm lượng 

thuốc trừ sâu gốc clo và chất thải công nghiệp polyclobiphenyl có các hợp phần hữu cơ sử 

dụng theo từng thời kỳ khác nhau. Theo sự tích lũy và phân bố của các hợp chất, so với tiêu 

chuẩn Canada và QCVN 43:2012/BTNMT thì hàm lượng thuốc trừ sâu gốc Clo (OCPs) và 

chất chất thải công nghiệp polyclobiphenyl (PCBs) thấp hơn rất nhiều, do đó trầm tích vùng 

biển Bạch Long Vĩ chưa có biểu hiện ô nhiễm bởi các hợp chất này. 

 

 

   Đặc điểm 

 

 

 

 

 

Nguyên 

 tố 

Hàm lượng 

TB 

Hàm lượng 

của thế 

giới 

Hệ 

số 

Td 

Điểm dị thường (điểm khác 

thường) và nơi phân bố 

QCVN 

43:2012/BTNMT 

Trầm tích nước 

lợ và nước mặn  

Theo đơn vị 

khối lượng khô 

(mg/kg) 

Asen (As) 0,089.10-3 % 0,1.10-3 % 0,89 

Có 4 dị thường ở phía tây bắc 

đảo (từ 35 - 40 m nước) có diện 

tích là 2,2 km2, 0,86 km2, 5,9 

km2 và hàm lượng cao hơn mức 

TB của thế giới. Phía Bắc đảo (6 

điểm). Phía tây bắc (1 điểm). 

41,6 

(0,0416. 10-3 %) 

 

Đồng 

(Cu) 
1,98.10-3 % 4.10-3 % 0,5 

1 dị thường ở khu vực tây nam 

đảo ở độ sâu 25 - 30 m nước. 

Ngoài khu vực nghiên cứu còn 

hình thành 4 điểm dị thường 

khác ở phía tây, tây nam và phía 

đông. 

108 

(0,108.10-3 %) 

Kẽm (Zn) 0,73.10-3 % 2.10-3 % 0,365 

1 điểm có hàm lượng 1,09 -

1,3.10-3% phân bố ở khu vực tây 

nam đảo ở độ sâu 25 - 30 m 

nước và 4 điểm khác ở phía tây 

bắc, phía tây đảo và phía tây 

nam đảo. 

271 

(0,271. 10-3%) 

Chì (Pb) 1,17.10-3 % 2.10-3 % 0,585 

Pb không hình thành vành dị 

thường mà chỉ hình thành 4 

điểm dị thường bao gồm: 2 điểm 

ở phía tây bắc đảo (độ sâu 30 m 

nước); 1 điểm ở phía đông nam 

đảo có hàm lượng 2,3.10-3% (độ 

sâu 25 m nước); 1 điểm ở đông 

đảo (độ sâu 42 m nước). 

112 

(0,112.10-3%) 

Thủy 

ngân (Hg) 
0,0085.10-3%   

Hình thành 5 điểm dị thường 

phân bố ở: phía đông đảo, phía 

tây nam đảo và tây bắc. 

0,7 

(0.0007. 10-3%) 
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3.2. Đặc điểm môi trường đất trên đảo Bạch Long Vĩ  
 

Bảng 3.4. Đặc điểm của các nguyên tố kim loại nặng trong đất trên đảo Bạch Long Vĩ 

       Đặc điểm 

 

Nguyên tố 

Hàm lượng 

(mg/kg đất 

khô) 

QCVN 

03:2008/BTNMT 

Điểm dị thường  

(điểm khác thường) 

Asen (As) 3.6 - 4,1 
Nhỏ hơn giá trị cho 

phép 

2 điểm: khu nhà máy điện và khu 

xử lý nước. 

Đồng (Cu) 31 - 34,2 
Nhỏ hơn giá trị cho 

phép 

2 điểm: khu nhà máy điện và khu 

xử lý nước. 

Chì (Pb) 29,8 - 35,2 
Nhỏ hơn giá trị cho 

phép 

3 điểm: khu nhà máy điện, khu xử 

lý nước và Tây Phương. 

Kẽm (Zn) 135 - 140 
Nhỏ hơn giá trị cho 

phép 

Chỉ xuất hiện 1 điểm ở Tây 

Phương. 

 

Các khu vực nghiên cứu là nhà máy điện, khu xử lý nước, khu xử lý chất thải Tây 

Phương. Theo QCVN 03:2008/BTNMT, kết quả phân tích và xử lý số liệu cho thấy, môi 

trường đất trên đảo Bạch Long Vĩ xuất hiện một số điểm dị thường của các nguyên tố kim loại 

nặng As, Pb, Cu, Zn. Như vậy, môi trường đất trên đảo Bạch Long Vĩ chưa bị ô nhiễm bởi các 

kim loại nặng. Tuy nhiên, các điểm dị thường của các kim loại nặng này gắn liền với các khu 

hoạt động công nghiệp, nông nghiệp, xử lý chất thải trên đảo Bạch Long Vĩ.  

4. Kết luận 

Từ các kết quả nghiên cứu trên cho thấy, trầm tích đảo Bạch Long Vĩ tiêu biểu cho 

vùng biển đảo ngoài khơi, với các thông số môi trường theo 3 dạng khác nhau từ môi trường 

kiềm yếu - oxy hóa yếu; môi trường axit yếu - oxy hóa mạnh và môi trường kiềm yếu - oxy 

hóa mạnh. Đảo Bạch Long Vĩ là nơi chịu nhiều tác động của các hoạt động đánh bắt nuôi 

trồng thuỷ hải sản và các hoạt động giao thông thủy, vì thế hàm lượng trung bình của các 

anion và các nguyên tố có xu hướng giảm dần từ đảo ra biển. Hàm lượng các anion, kim loại 

nặng, các hợp chất thuốc trừ sâu và cơ clo trong trầm tích còn ở mức thấp hơn nhiều so với 

QCVN 43:2012/BTNMT.  

Môi trường đất trên đảo chưa biểu hiện ô nhiễm bởi các kim loại nặng Tuy nhiên, 

cũng đã xuất hiện một số điểm dị thường của các kim loại nặng As, Cu, Pb, Zn ở các khu vực 

có hoạt động công nghiệp, nông nghiệp, xử lý chất thải. Do đó, cần có các biện pháp quản lý 

chặt chẽ đối với các hoạt động này, bảo vệ môi trường đảm bảo việc phát triển bền vững. 
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bằng phương pháp phổ hấp thụ hồng ngoại 
Research on creation complex of some metal ion with Glycine 

by infrared absorption spectrum method 
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Tóm tắt 

Phức chất ngày càng được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như: công nghiêp, 

nông nghiệp, chế tạo vật liệu mới, thực phấm, dược phẩm, mỹ phẩm, xử lý nước thải bảo vệ 

môi trường, chuyển hóa các hợp chất hữu cơ. Trong nông nghiệp, người ta đã sử dụng phân 

vi lượng dưới dạng phức chất với các aminoaxit, làm tăng độ màu mỡ của đất, tăng sản lượng 

lúa và chè. Xong, không phải phức chất nào cũng có thể sử dụng được vào thực tiễn, bởi mỗi 

phức chất được đặc trưng bằng hằng số bền. Nếu phức chất có hằng số bền quá lớn, thì 

không có hoạt tính xúc tác, nếu phức có hằng số bền quá nhỏ, thì lại dễ bị thủy phân trong 

môi trường kiềm. Chính vì vậy, chỉ có một số phức chất mới có khả năng ứng dụng vào các 

quá trình công nghệ sản xuất. Bài báo này là kết quả nghiên cứu sự tạo phức của một số ion 

kim loại Co2+; Ni2+, Zn2+ và Cu2+ với glyxin bằng phương pháp phổ hấp thụ hồng ngoại. Kết 

quả nghiên cứu sẽ là cơ sở khoa học cho việc sử dụng các phức chất này vào trong các quá 

trình công nghệ sản xuất. 

Từ khóa: Sự tạo phức, xúc tác phức. 

Abstract 

The complex has been increasingly widely used in many fields such as industry, 

agriculture, manufacturing, new materials, food, pharmaceutical, cosmetics, wastewater 

treatment for environmental protection, metabolizing organic compounds. In agriculture, it 

has been used as a micronutrient fertilizer complexes with amino acids, increase soil fertility, 

increase rice production and tea. However, not all complex can be applied in practice, 

because each complex is characterized by constant reliability. If the constant reliability of the 

mixture is too high, there is no catalytic activity, if it is too small, the complexes are 

vulnerable to hydrolysis in alkaline solution. Therefore, only a number of new complexes have 

potential application in the production technology. This paper presents the research results of 

complexing metal ions Co2+; Ni2+; Zn2+ and Cu2+ with glycine, using method of infrared 

absorption spectrometry. Research results will be the scientific basis for the use of these 

complexes in the production process. 

Keywords: The complexing, catalytic complex. 
 

1. Đặt vấn đề 

Phức chất ngày càng được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như: Trong công 

nghiệp, chế tạo vật liệu mới, trong thực phấm, dược phẩm, xử lý nước thải bảo vệ môi trường, 

chuyển hóa các hợp chất hữu cơ.  

Trong nông nghiệp, người ta đã sử dụng phân vi lượng dưới dạng phức chất với các 

aminoaxit làm tăng độ màu mỡ của đất, làm tăng sản lượng lúa và sản lượng chè. Song, 

không phải phức chất nào cũng có thể sử dụng được vào thực tiễn, bởi mỗi phức chất được 

đặc trưng bởi hằng số bền. Nếu phức chất có hằng số bền quá lớn, thì không có khả năng xúc 

tác. Nếu phức chất có hằng số bền quá nhỏ, thì dễ bị thủy phân trong môi trường kiềm. Những 

phức chất có hoạt tính xúc tác phải có hằng số bền phù hợp. Do đó chỉ có một số phức chất, 

mới có khả năng ứng dụng vào trong một số các quá trình công nghệ sản xuất. Các phức chất 
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hay được sử dụng nhất được tạo ra, từ một số ion kim loại chuyển tiếp với các ligand hữu cơ 

như glyxin [1, 3, 4]. 

Glyxin là α - aminoaxit đơn giản nhất, không có nguyên tử cacbon bất đối trong phân 

tử. Trong phân tử chứa 2 nhóm chức: nhóm cacboxyl - COOH và nhóm amin - NH2. Do đó 

chúng thể hiện tính chất lưỡng tính và trong dung dịch tồn tại ở dạng ion lưỡng cực:    

H3N
+ – CH2 – COO – 

Do trong phân tử chứa đồng thời hai nhóm - NH2 và - COOH, nên các α - aminoaxit 

có khả năng tạo phức với nhiều ion kim loại chuyển tiếp d và f.  

Khả năng tạo phức của glyxin được quyết định bởi hai nhóm chức - COOH và - NH2. 

Nguyên tử nitơ ở nhóm NH2 có khả năng cho electron, để tạo nên một liên kết cho nhận với 

ion kim loại. Trong khi đó ion H+ cũng dễ dàng tách ra khỏi nhóm - COOH để tạo thành 

COO, nhóm này dễ dàng tạo thành một liên kết cộng hoá trị với ion kim loại thông qua 

nguyên tử oxi [2, 3, 5].  

 Để nghiên cứu sự tạo phức của các ion kim loại với glyxin, người ta sử dụng phương 

pháp phổ hấp thụ hồng ngoại. Khi các phân tử tương tác với các vùng ánh sáng sẽ hấp thụ 

năng lượng ánh sáng và xảy ra các quá trình khác nhau như quay phân tử, dao động nguyên tử 

trong phân tử, kích thích các electron liên kết,… Mỗi quá trình như vậy đều đòi hỏi một bức 

xạ điện từ có tần số đặc trưng để kích thích. Bức xạ hồng ngoại đặc trưng cho sự kích thích 

chuyển động dao động của nhóm nguyên tử trong phân tử. Mỗi liên kết trong phân tử đều hấp 

thụ một bức xạ có tần số đặc trưng phụ thuộc vào bản chất liên kết, cấu tạo phân tử, các 

nguyên tử, nhóm nguyên tử xung quanh [2, 4]. 

Khi đi vào cầu nội của phức chất, các tần số đặc trưng của các nhóm chức trong phối 

tử, bị dịch chuyển nhiều so với phối tử tự do hoặc biến mất và trong phổ của phức chất có thể 

xuất hiện thêm những dải phổ mới. Khi so sánh phổ của phức chất với phổ của các phối tử tự 

do, ta thu được thông tin về sự tạo phức giữa phối tử và ion trung tâm như kiểu liên kết. Để 

chứng minh sự phối trí của ion kim loại với nguyên tử nitơ trong nhóm NH2 trong phân tử 

glyxin, ta phải so sánh tần số dao động đặc trưng của liên kết N – H trong phức chất với 

glyxin tự do. Phổ hấp thụ hồng ngoại còn cho ta biết mức độ hiđrat của phức chất, với sự tồn 

tại của dải phổ rộng đặc trưng, cho dao động hóa trị của liên kết O – H của nước, trong vùng 

từ 3200 - 3600 cm – 1 [3, 4]. 

Dựa vào phổ hấp thụ hồng ngoại ta có thể nhận biết các đồng phân cis - trans. Do cấu 

hình trans có tâm đối xứng, nên các dao động đối xứng đối với tâm đối xứng đó sẽ không hoạt 

động trong phổ. Đối với dạng cis, các dao động đối xứng và bất đối xứng đều hoạt động trong 

phổ hồng ngoại, nên phổ có dạng phức tạp hơn [3]. 

Bài báo này là kết quả nghiên cứu sự tạo phức của một số ion kim loại Co2+; Ni2+; 

Zn2+ và Cu2+ với glyxin bằng phương pháp phổ hấp thụ hồng ngoại. Kết quả nghiên cứu sẽ là 

cơ sở khoa học cho việc sử dụng các phức chất này vào trong các quá trình công nghệ sản 

xuất. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

Các hóa chất được sử dụng để nghiên cứu có độ sạch PA của hãng Merck CHLB Đức 

sản xuất, có độ tinh khiết cao, là các muối chứa các ion kim loại tạo phức như: NiCl2.6H2O; 

CoCl2.6H2O; Zn(NO3)2.6H2O và Cu(CH3COO)2.H2O. 

Glyxin có công thức phân tử C2H5O2N và công thức cấu tạo là NH2 – CH2 – COOH, 

đóng vai trò là ligand tạo phức với các ion kim loại Co2+; Ni2+; Zn2+ và Cu2+. Glyxin có khối 

lượng phân tử là 75,07; có pKa = 2,21; pKb = 9,15 (ở 250C), là chất rắn màu trắng, tan nhiều 

trong nước.  

Glyxin là aminoaxit đơn giản nhất, nó không chứa nguyên tử C bất đối, nên không có 

đồng phân quang học. Trong dung dịch glyxin tồn tại ở dạng ion lưỡng cực:  H3N
+ – CH2 – 

COO –.  
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Trong phân tử glyxin tồn tại cả nhóm cacboxyl - COOH và nhóm amin - NH2, nên khi 

thay đổi môi trường, dẫn đến sự thay đổi trạng thái tồn tại của nó. Trong môi trường axit, nhóm 

NH2 sẽ tác dụng với ion H+, còn trong môi trường bazơ, nhóm - COOH sẽ tác dụng với ion OH –.  

Nghiên cứu sự tạo phức của các ion Co2+; Ni2+; Zn2+ và Cu2+ với glyxin, sử dụng 

phương pháp phổ hấp thụ hồng ngoại trên máy IMPAC 410 - Nicolet - Thuỵ Sĩ, tại Viện Hóa 

học. Mẫu được ép viên rắn với KBr.  

Phương pháp phổ hấp thụ hồng ngoại là một trong những phương pháp vật lý hiện đại, 

cho biết nhiều thông tin quan trọng về thành phần và cấu tạo của phức chất, nó cho phép 

khẳng định một cách định tính sự tạo phức giữa phối tử và ion trung tâm. 

3. Kết quả và thảo luận 

3.1. Tổng hợp các phức chất 

Tổng hợp phức của Co(II) với glyxin bằng cách: Hoà tan 0,01 mol muối CoCl2.6H2O 

trong 20 ml C2H5OH trong cốc 250 ml, thêm tiếp 0,02mol glyxin đã được hoà tan trong 20 ml 

nước cất. Hỗn hợp được giữ ở 50 - 60oC và khuấy trộn đều trên bếp khuấy từ, thỉnh thoảng 

thêm vào hỗn hợp phản ứng vài ml C2H5OH. Khi nước trong hỗn hợp phản ứng còn một 

lượng tối thiểu, thì ngừng đun, để nguội, thêm C2H5OH, khuấy nhẹ, thấy có kết tủa tách ra. 

Lọc, rửa kết tủa, sây khô ở nhiệt độ 50oC, sau đó cho vào bình hút ẩm. Phức thu được có màu 

hồng nhạt, tan trong nước, không tan trong cồn, axeton, CCl4, CHCl3. 

Tổng hợp hiđroxit kim loại Ni2+ và Zn2+: Cân một lượng chính xác muối kim loại 

NiCl2.6H2O hoặc Zn(NO3)2.6H2O, ứng với nồng độ 0,01 mol kim loại, cho tác dụng với một 

lượng vừa đủ NaOH, thu được Ni(OH)2 và Zn(OH)2. Lọc rửa kết tủa, sấy khô ở nhiệt độ 50 ÷ 

600C. 

 Tổng hợp phức chất của ion Ni(II) và Zn(II) với glyxin:  

  Ni(OH)2 + 2NH2CH2COOH + (n–2)H2O → Ni(NH2CH2COO)2.nH2O 

  Zn(OH)2 + 2NH2CH2COOH + (n–2)H2O → Zn(NH2CH2COO)2.nH2O 

Cho Ni(OH)2 hay Zn(OH)2 vào cốc 100 ml, thêm tiếp 0,02 mol glyxin, khuấy đều 

bằng máy khuấy từ ở nhiệt độ 70oC, đến khi dung dịch trong suốt. Dung dịch có màu đặc 

trưng của ion kim loại. Cô cạn dung dịch đến khi còn khoảng 5 - 8 ml, thì ngừng gia nhiệt, 

thêm C2H5OH vào, khuấy nhẹ, thấy có kết tủa tách ra. Lọc, rửa kết tủa, sấy khô, sau đó cho 

vào bình hút ẩm. 

 Các phức chất thu được đều tan trong nước, không tan trong cồn tuyệt đối, axeton, 

đietylete, CCl4, CHCl3. Phức của niken có màu xanh lam, phức của kẽm không màu. 

 Tổng hợp phức Cu(II) với glyxin:  

  Cu2+ + 2NH2CH2COOH + nH2O → Cu(NH2CH2COO)2. nH2O + 2H+ 

 Hoà tan 0,01 mol muối Cu(CH3COO)2.H2O vào 25 ml nước ở nhiệt độ 60oC, rồi thêm 

vào 25 ml C2H5OH được dung dịch I.  

 Hòa tan 0,02 mol glyxin vào 25 ml nước ở nhiệt độ 60oC được dung dịch II. Trộn 

dung dịch I và II giữ nhiệt độ ở 600C, khuấy đều, thì thấy kết tủa bông màu lam đậm tách ra 

khỏi dung dịch. Làm lạnh hỗn hợp bằng đá muối, để kết tủa tách ra hoàn toàn, lọc rửa kết tủa, 

sấy khô ở 500C, thu được chất rắn màu lam đậm, dạng bột rất tơi xốp. 

 Tổng hợp dạng trans- của phức Cu(II) với glyxin: Trong quá trình tổng hợp dạng cis- 

của phức Cu2+ với glyxin, khi lọc rửa kết tủa, giữ lại nước lọc. Lấy 10 ml nước lọc đó cho vào 

bình nón chứa 1gam glyxin và 1,5 gam dạng cis- của phức Cu2+ với glyxin và tiến hành đun 

hồi lưu ở nhiệt độ 60oC trên bếp khuấy từ trong 2h, thì thấy xuất hiện kết tủa màu xanh tím. 

Lọc, rửa kết tủa, sấy khô ở 50oC. Sản phẩm thu được là chất rắn màu xanh tím, dạng bột mịn. 

3.2. Nghiên cứu các phức chất bằng phương pháp phổ hấp thụ hồng ngoại 

Phức chất đã tổng hợp và glyxin, đều được ghi trên máy quang phổ hấp thụ hồng 

ngoại IMPAC 410 - Nicolet - Thuỵ Sĩ, mẫu được ép viên rắn với KBr. Dải phổ hấp thụ trong 
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phổ hồng ngoại của các mẫu phức chất, so sánh với phổ của glyxin. Kết quả nghiên cứu được 

thể hiện trên bảng 1.  
 

Bảng 1. Phổ hấp thụ hồng ngoại của glyxin và của phức chất (cm–1) 

STT Hợp chất νas
COO- νs

COO- νNH
3

+ νNH
2 νOH 

1 Glyxin 1609,78 1408,94 3169,02 – – 

2 H2[CoCl2(gly)2] 1609,14 1408,44 – 3171,08 – 

3 Ni(gly)2.2H2O 1568,90 1396,92 – 3182,29 3340,09 

4 Trans-Cu(gly)2.H2O 1600,58 1385,92 – 3268,36 3318,57 

5 Cis-Cu(gly)2.H2O 1602,96 1388,94 –  3261,19 3340,09 

6 Zn(gly)2.H2O 1591,48 1393,36 – 3277,35 3440,30 

 

Phổ hấp thụ hồng ngoại của glyxin, có dải phổ hấp thụ rộng, cường độ trung bình 

trong vùng 3200 ÷ 2900 cm–1.  

Dải có số sóng 3169,02 cm–1 được quy gán cho dao động hoá trị của nhóm NH3
+, còn 

dải phổ ở 2898,58 cm–1 ứng với dao động hoá trị của nhóm CH (νCH).  

Giá trị νNH
3

+ nằm ở vùng sóng thấp hơn nhiều, so với vị trí chuẩn của νNH
2 (3400 cm–1) 

là do có sự tương tác giữa nhóm NH3
+ và nhóm COO– trong ion lưỡng cực glyxin. Các dải 

hấp thụ ở 1609,78 cm–1 và 1408,94 cm–1 tương ứng với dao động hoá trị bất đối xứng và đối 

xứng của nhóm COO – hình 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

So sánh phổ hấp thụ hồng ngoại của các phức chất, với phổ của glyxin ở trạng thái tự 

do, thì thấy rằng:  

Dải dao động bất đối xứng của nhóm COO– (νas
COO–) ở 1609,78 cm–1 trong glyxin tự 

do dịch chuyển về vùng 1568,90 ÷ 1602,96 cm–1; còn dải dao động đối xứng của nhóm COO – 

đối xứng νs
COO – ở 1408,94 cm–1 dịch chuyển về vùng 1385,92 ÷ 1396,92 cm–1.  

Điều này chứng tỏ, liên kết phối trí giữa các ion kim loại với glyxin, đã được thực hiện 

qua nguyên tử O của nhóm cacboxyl làm liên kết C - O bị yếu đi. 

Mặt khác, dải νNH
3
+  ở 3169,02 cm–1 của glyxin tự do, đã dịch chuyển về vùng có số sóng 

cao hơn 3171 ÷ 3277 cm–1 của các phức chất, đây là dải phổ dao động hoá trị của NH2 (ν
NH

2).  

Tuy nhiên, các dải này lại nằm ở vùng có số sóng thấp hơn so với dải νNH
2 chuẩn 

(3400 cm–1). Chứng tỏ, đã có sự tạo thành liên kết giữa các ion kim loại với nguyên tử N của 

glyxin. Liên kết cho nhận MZ+←N, làm giảm mật độ electron giữa N - H và làm liên kết N - 

Hình 1. Phổ hấp thụ hồng ngoại     
của glyxin 

 

Hình 2. Phổ hấp thụ hồng ngoại  

của dạng cis của phức Cu2+ với glyxin 
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H yếu đi. Như vậy, glyxin là phối tử hai càng, sự phối trí giữa glyxin và ion kim loại MZ+ 

được thực hiện qua nguyên tử O và N, tạo thành vòng 5 cạnh tương đối bền.  

Ngoài ra, trên phổ hấp thụ hồng ngoại của các phức chất Cu2+, Zn2+, Ni2+ với glyxin 

còn xuất hiện dải hấp thụ ở khoảng 3318,57 ÷ 3440,30 cm–1, đặc trưng cho dao động hoá trị 

của nhóm OH– trong nước, dải này không tồn tại trong phổ của phức Co2+. Điều này chứng tỏ 

trong phân tử phức của Co2+ không chứa nước, còn các phức của Cu2+, Zn2+, Ni2+ có chứa 

nước được thể hiện trên hình từ 2 đến 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

So sánh phổ hấp thụ hồng ngoại ở dạng cis- và dạng trans- của phức Cu2+ với glyxin, 

nhận thấy dải νas
COO– và νNH

2 trong phổ của hai phức này có dạng khác nhau, phổ dạng cis- 

phức tạp hơn dạng trans- hình 2 và hình 3. 

Trong phổ hồng ngoại dạng cis-, dải dao động hoá trị của NH2 là một dải kép, với hai 

đỉnh ở 3167,94 cm–1 và 3261,19 cm–1. Còn trong phổ dạng trans- nó chỉ là một dải đơn ở 

3268,36 cm–1 với một vai phổ không rõ nét. Dao động hoá trị bất đối xứng νas
COO–  trong phổ 

dạng cis- cũng được tách thành hai píc ở 1673,59 cm–1 và 1602,96 cm–1, còn trong phổ dạng 

trans- nó chỉ có một đỉnh ở 1584,15 cm–1.  

Điều này được giải thích là do cấu hình trans- có tâm đối xứng, nên các dao động đối 

xứng đối với tâm đối xứng, sẽ không thể hiện trong phổ. Đối với dạng cis-, các dao động đối 

xứng và bất đối xứng đều thể hiện trong phổ hồng ngoại, nên phổ có dạng phức tạp hơn. 

 

 

Hình 3. Phổ hấp thụ hồng ngoại  

dạng trans của phức Cu2+ với glyxin 
Hình 4. Phổ hấp thụ hồng ngoại  

của phức Zn2+ với glyxin 

Hình 5. Phổ hấp thụ hồng ngoại  

của phức Ni2+ với glyxin 

Hình 6. Phổ hấp thụ hồng ngoại  

của phức Co2+ với glyxin 
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4. Kết luận 

Đã tổng hợp được các phức chất của ion kim loại Cu2+; Zn2+; Ni2+ và Co2+ với glyxin 

ứng với các công thức tương ứng là Cu(gly)2.H2O, Zn(gly)2.H2O, Ni(gly)2.2H2O, 

H2[CoCl2(gly)2], riêng phức của Cu2+ với glyxin đã tổng hợp được cả dạng cis- và trans-.  

Bằng phương pháp phổ hấp thụ hồng ngoại, đã xác định được sự tạo phức giữa các ion 

kim loại Co2+, Ni2+, Zn2+ và Cu2+ liên kết phối trí với glyxin thông qua nguyên tử oxi và nitơ.  

Trong phân tử phức của các ion kim loại Ni2+, Zn2+ và Cu2+ với glyxin có chứa nước, 

còn trong phân tử phức của Co2+ với glyxin thì không chứa nước. 

Kết quả nghiên cứu là cơ sở khoa học cho việc ứng dụng phức chất vào trong các quá 

trình công nghệ sản xuất. 
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Nghiên cứu xử lý nước thải nhà máy sản xuất giấy  

bằng phương pháp fenton điện hóa 
Research on wastewater treatment of paper factory  

by fenton electrochemical method 

  

Lê Văn Huỳnh1, Ngô Kim Định2 
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Tóm tắt 

Môi trường sống đang ngày càng bị ô nhiễm nghiêm trọng bởi các chất thải, rác thải 

độc hại, nước thải sinh hoạt, đặc biệt là nước thải công nghiệp, làm ô nhiễm môi trường đất, 

không khí và ô nhiễm nguồn nước như: nước thải của nhà máy sản xuất giấy chưa qua xử lý 

thải ra môi trường, làm tận diệt môi trường sống của các sinh vật. Do đó, cần phải xử lý loại 

nước thải này trước khi thải ra môi trường. Nhiều phương pháp hóa lý được đưa ra để xử lý 

loại nước thải này. Bài báo này là kết quả nghiên cứu xử lý nước thải nhà máy sản xuất giấy, 

bằng phương pháp Fenton điện hóa, đã xác định được các thông số tối ưu là pH = 3, mật độ 

dòng điện áp là 15 mA/cm2 và nồng độ Fe2+ = 10 – 3M. Sau 360 phút xử lý COD của nước 

thải, đạt hiệu suất 86,2%. Kết quả nghiên cứu là cơ sở khoa học cho việc áp dụng vào các 

quá trình công nghệ sản xuất. 

Từ khóa: Nước thải, Fenton điện hóa. 

Abstract 

The living environment is becoming more and more polluted because of wastes, 

hazardous waste, domestic waste water, particularly industrial waste water, polluting the soil 

environment, atmosphere and water such as: untreated wastewater from paper production 

factory, discharging into the environment, eradicating living environment of organisms. 

Therefore, it is essential the need to handle this type of waste water before discharge into the 

environment. Many physical and chemical methods are introduced to handle this type of 

waste. This paper presents the research results of the wastewater treatment of the paper 

production factory, using the method of electrochemical Fenton, the optimal pH is 3, the 

density of voltage line is 15 mA/cm2 and the concentration of Fe2+is 10– 3M. The efficiency of 

treatment after 360 minutes is 86.2% for COD. The research results are the basis for the 

application of science to the production process. 

Keywords: Wastewater treatment, electrochemical Fenton. 
 

1. Đặt vấn đề 

Môi trường sống đang ngày càng bị ô nhiễm nghiêm trọng bởi các chất thải, rác thải 

độc hai, nước thải sinh hoạt, đặc biệt là nước thải công nghiệp, làm ô nhiễm môi trường đất, 

không khí và ô nhiễm nguồn nước như: nước thải của nhà máy sản xuất giấy chưa qua xử lý 

thải ra môi trường, làm tận diệt môi trường sống của các sinh vật [6, 8]. 

Trong nước thải này chứa nhiều các hợp chất hữu cơ tan trong nước, có độc tính hoặc 

khó bị phân hủy sinh học. Nếu áp dụng phương pháp phân hủy sinh học thì không hiệu quả, 

bởi cần thời gian lâu dài. Do đó, cần phải xử lý loại nước thải này trước khi thải ra môi 

trường, nhiều phương pháp hóa lý được đưa ra để xử lý loại nước thải này. Phương pháp 

Fenton điện hóa được áp dụng để xử lý, tỏ ra rất có hiệu quả trong quá trình xử lý nước thải 

nhà máy sản xuất giấy [1, 2, 4, 5]. 

Phương pháp Fenton điện hóa là quá trình sử dụng các tác nhân phản ứng sinh ra trong 

quá trình điện hóa như OH*, làm tác nhân oxi hóa rất hiệu quả các hợp chất hữu cơ, các gốc 

tự do OH* được tạo ra ngay trong quá trình xử lý nước thải, chúng có tính oxi hóa rất mạnh, 

có khả năng phân hủy các hợp chất hữu cơ chứa trong nước thải, thành các hợp chất khác có 
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khối lượng phân tử nhỏ hơn, ít độc hại hơn, nếu oxi hóa sâu, thì sản phẩm cuối cùng sẽ là CO2 

và H2O [3, 7, 8]. 

Mặt khác, tác nhân oxi hóa H2O2 và muối sắt tương đối rẻ và có sẵn, đồng thời không 

gây độc hại và dễ vận chuyển, dễ sử dụng, cho hiệu quả oxi hóa cao, cao hơn rất nhiều so với 

chỉ sử dụng H2O2 [3]. 

Bài báo này, là kết quả nghiên cứu sử dụng phương pháp Fenton điện hóa, để xử lý 

nước thải nhà máy sản xuất giấy, đã xác định được các thông số tối ưu ở môi trường pH = 3, 

mật độ dòng điện áp là 15 mA/cm2 và nồng độ ion [Fe2+] = 10– 3M. Sau 360 phút xử lý, COD 

của mẫu nước thải, đã giảm 86,2%. 

Kết quả nghiên cứu là cơ sở khoa học cho việc áp dụng kết quả nghiên cứu vào các 

quá trình công nghệ sản xuất. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

Các hóa chất được sử dụng có độ sạch PA do CHLB Đức sản xuất. Quá trình Fenton 

điện hóa xảy ra theo cơ chế sau:  

Tại anốt xảy ra quá trình oxi hóa nước, tạo ra oxi phân tử theo phương trình: 

2H2O – 4e → O2 + 4H+            (1) 

Tại catốt O2 phân tử sinh ra lại bị khử để tạo thành H2O2 theo phương trình: 

O2 + 2H+ + 2e → H2O2            (2) 

Điện cực âm được làm bằng sắt và được tan ra trong quá trình điện phân để cung cấp 

nguồn ion Fe2+ vào trong dung dịch, điện cực này có thể được thay thế bằng tấm sắt khác khi 

cực âm bị ăn mòn hết. Phản ứng Fenton xảy ra giữa Fe2+ và H2O2 theo phương trình:  

Fe2+ + H2O2 → Fe3+ + OH* + OH –       (3) 

Ion Fe3+ lại tiếp tục bị khử thành Fe2+ trực tiếp trên catốt theo phương trình sau: 

Fe3+ + e → Fe2+        (4) 

Cứ như vậy, quá trình Fenton điện hóa liên tục xảy ra trên các điện cực. Quá trình 

Fenton điện hóa bao gồm 2 chu trình:  

- Chu trình oxi hóa - khử các ion sắt; 

- Chu trình oxi hóa nước và khử oxi trên các điện cực. 

Trong quá trình Fenton điện hóa tùy theo cách đưa nguồn ion Fe2+ vào hệ, mà ta có 

quá trình Fenton cực dương và quá trình Fenton cực âm. 

Quá trình Fenton cực dương, thì điện cực Fe được sử dụng làm cực âm, là nguồn cung 

cấp ion Fe2+, còn cực dương bằng graphit thực hiện quá trình khử O2 thành H2O2. Thiết bị 

phản ứng điện hóa gồm 2 ngăn riêng biệt, giữa chúng là chất điện ly. Ưu điểm của phương 

pháp này là trong môi trường trung tính và không cần bổ sung ion Fe2+ nhờ sự tan ra của điện 

cực âm. 

Trong quá trình Fenton cực âm, các ion Fe2+ được đưa vào hệ ngay từ đầu và H2O2 

sinh ra ngay trong hệ. Tuy nhiên, không cần bổ sung thêm ion Fe2+, bởi vì các ion Fe3+ sinh 

ra, sẽ được khử ngay trên cực âm trong quá trình điện phân.  

Sự khử các ion Fe3+ để tạo ra các ion Fe2+ và sự khử O2 để tạo H2O2 xảy ra đồng thời 

trên điện cực âm với tốc độ gần như nhau, do đó thiết bị phản ứng điện hóa là một khối không 

cần vách ngăn. Điện cực được chế tạo bằng các vật liệu trơ như platin và điện cực âm là vật 

liệu cacbon. 

Ưu điểm của quá trình này là đạt hiệu suất cao, vì các ion Fe2+ và H2O2 liên tục được 

sinh ra trong quá trình điện hóa, mức độ phân hủy các hợp chất hữu cơ gần như hoàn toàn. 

Thực nghiệm được tiến hành như sau: Mẫu nước thải cần xử lý được lọc bỏ các chất 

rắn lơ lửng, các chất bẩn màu đen, chỉ số COD ban đầu của mẫu nước thải được xác định là 

1250 mg/l. 
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Phương pháp Fenton điện hóa sử dụng để xử lý mẫu nước thải. Bình điện hóa có hai 

điện cực có điện tích là 8cm2, khoảng cách giữa hai điện cực là 1cm, tốc độ sục oxi trên cực 

âm là 1lít/phút và ion Fe2+ đã có trong dung dịch.  

Phương pháp phân tích sắc kí lỏng cao áp HPLC (High Pressure Liquid 

Chromatography) trên máy LC/MSD - Trap - SV Agilent Technology của Mỹ, được sử dụng 

để đánh giá sự suy giảm các hợp chất hữu cơ chứa trong mẫu nước thải sau khi đã xử lý. 

Chỉ số COD của mẫu nước thải được xác định bằng phương pháp K2Cr2O7 ở những 

khoảng thời gian xử lý khác nhau.  

Hiệu suất của quá trình oxi hoá được xác định theo phương trình: 

St8.i

FVΔ
H ddCOD




         (5) 

Trong đó:   CODΔ  - Độ biến thiên chỉ số COD (g/l);  

ddV  - Thể tích dung dịch điện ly (l);  

S  - Diện tích bề mặt điện cực (cm2);    

i  - Mật độ dòng điện (A/cm2);   

F  - Hằng số Faraday (96487 C/mol);  

Δt   - Thời gian oxi hóa (s);  

   Số 8  - Khối lượng đương lượng của oxi. 

3. Kết quả và thảo luận 

3.1. Nghiên cứu ảnh hưởng của pH đến quá trình xử lý nước thải 

Thực nghiệm ở điều kiện: Mẫu nước thải có COD là 1250 mg/l; Nồng độ ion [Fe2+] = 

10– 3M; Mật độ dòng I = 10 mA/cm2, nhưng thay đổi pH của dung dịch. Kết quả nghiên cứu 

được thể hiện trên hình 1 và 2 cho thấy: 

Chỉ số COD của nước thải trong quá trình xử lý, phụ thuộc vào pH của môi trường 

chứa nước thải và hiệu suất dòng áp đặt của quá trình oxi hoá và đạt giá trị cực đại khi pH = 

3, khi đó hiệu suất xử lý nước thải đạt kết quả tối ưu. Nguyên nhân có thể được giải thích như 

sau: 

Khi pH còn nhỏ, lúc này trong môi trường nước thải chứa nồng độ ion [H+] cao, làm 

giảm khả năng hình thành O2 theo phương trình phản ứng (1), do đó lượng H2O2 sinh ra theo 

phương trình phản ứng (2) không nhiều. Mặt khác, các ion H+ kết hợp với nhau để giải phóng 

khí H2, chính vì vậy các gốc tự do OH* sinh ra theo phương trình phản ứng (3) không nhiều, 

các gốc tự do OH* là tác nhân oxi hóa rất mạnh, oxi hóa các hợp chất hữu cơ chứa trong nước 

thải, dẫn đến chỉ số COD của nước thải giảm chậm; 

Nhưng khi pH = 3, đã tạo điều kiện thuận lợi cho phản ứng (1), lúc này nồng độ [O2] 

sinh ra trên cực dương là lớn nhất, đồng thời lượng khí O2 sinh ra lập tức chuyển về cực âm 

thực hiện phản ứng (2) sản sinh ra H2O2 cũng có nồng độ là lớn nhất; 

Trong môi trường nước thải có chứa các ion Fe2+, lập tức phản ứng với H2O2 theo 

phương trình phản ứng (3), sinh ra các gốc tự do OH* cũng có nồng độ lớn nhất, do đó khả 

năng phân hủy các hợp chất hữu cơ chứa trong nước thải lớn, làm cho chỉ số COD của nước 

thải trong quá trình xử lý giảm nhanh, hiệu suất xử lý COD đạt giá trị cực đại; 

Khi pH càng tăng, thì nồng độ ion [OH–] tăng lên, đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự 

hình thành H2O2 ngày càng nhiều, nhưng đồng thời lại làm giảm nồng độ ion Fe2+ có trong 

dung dịch, do đó ảnh hưởng đến phản ứng tạo ra các gốc tự do OH* theo phản ứng (3), mà 

các gốc tự do OH* này đóng vai trò là tác nhân oxi hóa mạnh, để phân hủy các hợp chất hữu 

cơ chứa trong nước thải, dẫn đến làm giảm hiệu suất xử lý COD của nước thải. 
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3.2. Ảnh hưởng của mật độ dòng điện áp  

Tiến hành thực nghiệm như sau: Mẫu nước thải có chỉ số COD ban đầu là 1250 mg/l; 

nồng độ ion [Fe2+] = 10-3 M; tại pH = 3. Thay đổi mật độ dòng điện áp. Kết quả nghiên cứu 

được thể hiện trên hình 3 và 4 cho thấy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong quá trình xử lý, thì chỉ số COD của nước thải phụ thuộc vào mật độ dòng điện 

áp. Khi tăng dần mật độ dòng điện áp, thì hiệu suất xử lý COD của nước thải cũng tăng lên và 

đạt giá trị cực đại khi mật độ điện áp đạt giá trị 15 mA/cm2. 

Nguyên nhân là do mật độ dòng điện áp đủ lớn, lúc này trên các điện cực điễn ra các 

quá trình oxi hoá nước theo phản ứng (1) và (2), để sinh ra H2O2. Mặt khác, cực dương làm 

bằng sắt, nên các ion Fe2+ liên tục được tan vào dung dịch nước thải và phản ứng với H2O2 để 

sinh ra các gốc tự do OH* theo phương trình (3). Đồng thời lúc này, trên cực âm diễn ra quá 

trình khử các ion Fe3+ thành ion Fe2+ theo phương trình (4), các ion Fe2+ lại được tái sinh.  

Như vậy, khi mật độ dòng điện áp tăng, đã tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tạo ra 

các gốc tự do OH* nhiều hơn, làm tăng quá trình phân hủy các hợp chất hữu cơ, dẫn đến hiệu 

suất xử lý COD của nước thải tăng lên. 

Khi mật độ dòng điện áp càng tăng, thì hiệu suất xử lý COD của nước thải giảm dần. 

Nguyên nhân là do ở mật độ dòng điện áp lớn, trên cực dương có phản ứng oxi hóa H2O2 và 

giải phóng O2 theo phương trình: 

H2O2  O2 + 4H+ + 4e             (6) 

Đồng thời trên cực âm cũng xảy ra phản ứng khử ion H+ theo phương trình: 

2H+ + 2e  H2              (7) 

Phản ứng (6) và (7) làm giảm phản ứng (3), tức là các gốc tự do OH* được tạo ra ít 

hơn, dẫn đến hiệu suất phân hủy các chất hữu cơ chứa trong nước thải giảm. 

 

 

 

Hình 1. Xử lý COD của nước thải  

phụ thuộc vào pH 

 

 

Hình 2. Hiệu suất xử lý nước thải  

phụ thuộc vào pH 

 

Hình 3. Chỉ số COD của nước thải  

phụ thuộc vào mật độ dòng điện áp 

 

Hình 4. Hiệu suất xử lý nước thải  

phụ thuộc vào mật độ dòng điện áp 
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Hình 7. Giản đồ phổ HPLC của  

mẫu nước thải trước khi xử lý bằng 

phương pháp Fenton điện hóa 

 

Hình 8. Giản đồ phổ HPLC của  

mẫu nước thải sau khi xử lý bằng 

phương pháp Fenton điện hóa 

3.3. Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ ion Fe2+  

Thực nghiệm ở điều kiện: COD của mẫu nước thải = 1250mg/l; nồng độ ion [Fe2+] = 

10– 3M; tại pH = 3; i = 15 mA/cm2. Thay đổi nồng độ [Fe2+] = (0,5 - 2).10– 3 M. 

Kết quả nghiên cứu được thể hiện trên hình 5 và 6 cho thấy: Nồng độ của ion [Fe2+] 

ảnh hưởng rất lớn đến quá trình xử lý nước thải. 

Khi tăng đần nồng độ ion [Fe2+] lên thì hiệu suất xử lý COD của nước thải cũng tăng 

lên và đạt giá trị cực đại khi nồng độ [Fe2+] = 10– 3 M. 

Nguyên nhân là do khi nồng độ ion [Fe2+] còn nhỏ, bao nhiêu ion Fe2+ sinh ra đã phản 

ứng ngay với H2O2 sinh ra trên cực âm, để thực hiện phản ứng (3), sinh ra các gốc tự do OH*, 

lúc này lượng các gốc tự do OH* chưa nhiều, nên tốc độ oxi hóa các cơ chất chứa trong nước 

thải chưa cao, do đó, chỉ số COD của nước thải giảm chậm.  

Nhưng khi nồng độ ion [Fe2+] = 10– 3M đủ lớn, khi đó có bao nhiêu phân tử H2O2 sinh 

ra trên cực âm, đều tham gia phản ứng với các ion Fe2+ theo phương trình (3), lúc này nồng độ 

gốc tự do OH* là lớn nhất, dẫn đến hiệu suất xử lý COD của nước thải là lớn nhất. 

Khi càng tăng nồng độ ion [Fe2+] lên, thì hiệu suất xử lý COD của nước thải giảm dần. 

Nguyên nhân là do nồng độ ion [Fe2+] dư thừa tồn tại trong môi trường phản ứng, bị khử 

thành Fe trên điện cực âm, làm giảm hiệu suất của phản ứng (2) để sinh ra H2O2 để thực hiện 

phản ứng (3), dẫn đến nồng độ các gốc tự do OH* giảm dần và hiệu suất xử lý COD của nước 

thải cũng giảm. 

3.4. Nghiên cứu bằng sắc kí lỏng cao áp (HPLC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiến hành phân tích mẫu nước thải, trước khi đem đi xử lý bằng phương pháp sắc ký 

lỏng cao áp HPLC (High Pressure Liquid Chromatography), được thể hiện trên hình 7 cho 

thấy: Trên giản đồ phổ xuất hiện 8 píc, tương ứng với 8 chất hữu cơ có mặt trong nước thải 

 

Hình 6. Hiệu suất xử lý nước thải  

phụ thuộc vào nồng độ ion Fe2+ 
Hình 5. Xử lý COD của nước thải  

phụ thuộc vào nồng độ ion Fe2+ 

 



THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY 2016 

 

 

HỘI NGHỊ QUỐC TẾ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI 2016                                        590 

cần phải xử lý, trong đó có 1 píc lớn có diện tích píc lên đến 258,5, ứng với chiều cao độ hấp 

thụ là 24,8 với thời gian lưu là 1,74 phút, còn 7 píc còn lại thì nhỏ hơn.  

Điều đó chứng tỏ, trong mẫu nước thải bị ô nhiễm chứa chủ yếu bởi một hợp chất hữu 

cơ lignin. 

Phân tích mẫu nước thải nhà máy sản xuất giấy sau khi xử lý, bằng phương pháp sắc 

ký lỏng cao áp (HPLC), với mật độ dòng điện áp là 15 mA/cm2, trong thời gian 360 phút 

được thể hiện trên hình 8 cho thấy:  

Trên giản đồ phổ thay đổi rất rõ rệt, píc lớn nhất đã giảm chiều cao hấp thụ từ 24,8 

xuống chỉ còn 5,62, píc số 3 tăng chiều cao phổ hấp thụ từ 1,63 lên 2,02, chứng tỏ trong quá 

trình oxi hóa các hợp chất hữu cơ chứa trong nước thải, thì có những chất bị phân hủy và cũng 

có những chất mới được tạo thành. Các píc còn lại đều không thấy xuất hiện, chứng tỏ các 

hợp chất hữu cơ chứa trong nước thải đã bị oxi hóa gần như hoàn toàn thành CO2 và H2O và 

có thể chuyển thành một số hợp chất hữu cơ khác. 

Sau 360 phút xử lý nước thải nhà máy sản xuất giấy, chỉ số COD chứa trong nước thải 

giảm từ 1250 mg/l, xuống chỉ còn 172,5 mg/l, đạt hiệu suất tới 86,2%. 

Kết quả nghiên cứu, đã mở ra một hướng mới cho việc áp dụng phương pháp Fenton 

điện hóa, vào trong quá trình xử nước thải công nghiệp đạt kết quả cao, bảo vệ môi trường 

sống đang ngày càng bị ô nhiễm, bởi các chất thải độc hại. 

4. Kết luận 

Sử dụng phương pháp Fenton điện hóa để xử lý mẫu nước thải, đã xác định được các điều 

kiện tối ưu như: pH = 3; mật độ dòng điện áp i = 15 mA/cm2; nồng độ ion [Fe2+] = 10 – 3M.  

Bằng phương pháp HPLC, đã xác định được 8 hợp chất hữu cơ chứa trong mẫu nước 

thải cần xử lý. Sau khoảng thời gian 360 phút xử lý mẫu nước thải bằng phương pháp Fenton 

điện hóa, các hợp chất hữu cơ chứa trong nước thải đều giảm. Chỉ số COD chứa trong mẫu 

nước thải chỉ còn 172,5 mg/l, đạt hiệu suất 86,2%. 

Kết quả nghiên cứu là cơ sở khoa học cho việc ứng dụng vào thực tiễn các quá trình 

công nghệ sản xuất. 
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Nghiên cứu biến tính TiO2 với kim loại Ce và Fe bằng  

phương pháp Sol-Gel 
Study on modifying TiO2 with Ce and Fe by sol-gel method 

 

Nguyễn Thị Đào 

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam,  

daocnh@gmail.com 

Tóm tắt 

Biến tính kim loại TiO2 với kim loại Ce và Fe đã được nhóm nghiên cứu tổng hợp 

thành công. Nghiên cứu tính chất bằng các phương pháp đo trắc quang (UV-Vis), hiển vi điện 

tử quét (SEM), nhiễu xạ tia X (XRD), phương pháp phổ Raman xác định khả năng xúc tác 

quang của vật sau biến tính. Vật liệu Ce-TiO2, Fe-TiO2 và Ce-Fe-TiO2 với năng lượng vùng 

cấm lần lượt là E1= 2,46 eV, E2= 2,7 8 eV và E3= 2,28 eV có khả năng ứng dụng xúc tác 

trong vùng ánh sáng nhìn thấy. 

Từ khóa: Biến tính kim loại, TiO2, xúc tác quang. 

Abstract 

Modified TiO2 with metal metallic Ce and Fe was successfully synthesized. The 

material’s characteristics were identified using UV-Vis photometry, scanning electron 

microscopy (SEM), X-ray diffraction (XRD), Raman spectroscopy method to determine the 

photocatalytic ability of the material after modification. Ce-TiO2, Fe-TiO2 and Fe-Ce-TiO2 

with energy-restricted areas E1= 2,46 eV, E2= 2,78 eV and E3= 2.28 eV respectively, have the 

application potential for catalysis under the visible light. 

Keywords: Modified metal, TiO2, photocatalysis. 
 

1. Mở đầu 

Chất quang xúc tác TiO2 này được ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực xử lý môi trường 

như diệt khuẩn, phân hủy các chất hữu cơ độc hại, xử lý nước, không khí,… Tuy nhiên một 

yếu tố làm hạn chế phần nào ứng dụng của chất quang xúc tác này là nó chỉ hoạt động hiệu 

quả dưới sự chiếu sáng của tia tử ngoại (UV). Vì vậy người ta luôn mong muốn tận dụng 

nguồn năng lượng tự nhiên để xử lý môi trường, khắc phục hạn chế của các vật liệu quang 

hoá chỉ sử dụng đèn UV. Và do đó các loại vật liệu xúc tác quang hoá mới đã được đề xuất. 

Một giải pháp là biến tính TiO2 bằng cách thay thế vào mạng lưới ion Ti trong tinh thể TiO2 

với các kim loại như Ce, Fe và phi kim như nitơ, lưu huỳnh theo đó làm tăng tính chất nhạy 

quang và hoạt tính xúc tác với ánh sáng nhìn thấy [6, 11]. 

Biến tính (doping) các xúc tác quang với các ion kim loại (ví dụ Cr3+, Fe3+,…), những 

ion này tạo ra những mức năng lượng trong vùng cấm của xúc tác và dẫn đến vùng hấp thụ 

ánh sáng nằm trong vùng phổ khả kiến [4, 12, 13]. Người ta giả thiết rằng sự kích thích quang 

của các tạp chất này có thể dẫn đến sự hình thành các hạt tải điện tự do khơi mào các quá 

trình hóa học trên bề mặt. Tuy nhiên, hiệu suất của các hệ này trong vùng ánh sáng nhìn thấy 

phụ thuộc nhiều vào phương pháp tổng hợp được sử dụng. Trong một số trường hợp, những 

xúc tác biến tính này không có hoạt tính trong vùng ánh sáng nhìn thấy và hoạt tính thấp hơn 

trong vùng tử ngoại so với những xúc tác không biến tính, vì tốc độ quá trình tái hợp của các 

hạt tải điện thông qua các mức năng lượng của ion kim loại [2, 9]. 

Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano TiO2 biến tính 

(doping) kim loại bằng Ce, Fe, bằng phương pháp sol-gel. 

2. Thực nghiệm 

2.1. Hóa chất 

Các hóa chất: xanh metylen(MB), Ce(SO4)2.4H2O, FeCl3.5H2O, Ti(OC4H9)4 (TBOT), 

TiO2 (P25), etanol (C2H5OH). 
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2.2. Dụng cụ, thiết bị 

  Pipet các loại, cốc các loại, máy khuấy cơ, máy khuấy từ, tủ sấy, lò nung, cân điện tử, 

lò phản ứng, máy đo quang,… 

2.3. Phương pháp tổng hợp biến tính 

Cho 40ml TBOT vào 80 ml etanol khuấy đều được dung dịch trong suốt, cho từ từ 

từng giọt Ce(SO4)2 đã hòa tan với nước cất. Hàm lượng Ce(SO4)2 đưa vào hỗn hợp theo tỷ lệ 

Ti : Ce = 100 : 1 (1% về số mol), khuấy mạnh dung dịch sau đó điều chỉnh pH của dung dịch 

bằng dd NH3 25% đến pH= 9, thêm 1ml nước để thúc đẩy quá trình thủy phân thu được dung 

dịch sol đồng nhất. Để khô sol ở điều kiện thường rồi sấy ở 4000C ở 3 giờ để bay hơi hết phần 

hữu cơ, thu được chất rắn sau đó đem nung chất rắn ở 5500C trong 4 giờ, thu được sản phẩm. 

Sản phẩm thu được có mầu vàng của Ce. 

Quy trình tổng hợp vật liệu Fe-TiO2  và vật liệu Fe-Ce-TiO2 cũng tương tự như quy 

trình tổng hợp vật liệu Ce-TiO2, tương tự về cách thức tiến hành và tỉ lệ phần mol đều là 1% 

về số mol với dung dịch FeCl3. 

2.4. Phương pháp xác định 

- Hiển vi điện tử quét SEM của các mẫu vật liệu được ghi trên máy JSM-5300 LV của 

hãng Jeol (Nhật Bản) Viện Khoa học Vật liệu - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam [5]. 

- Các giản đồ nhiễu xạ tia X của các mẫu nghiên cứu được ghi tại Khoa Hóa - Trường 

Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội [4,6,7]. 

- Các kết quả phổ Raman của các mẫu vật liệu được đo tại Khoa Vật lý - Trường Đại 

học Sư phạm I Hà Nội [4, 6, 7]. 

3. Kết quả và thảo luận 

3.1. Phổ hấp thụ tử ngoại và khả kiến (UV-VIS rắn) 

Phổ hấp phụ tử ngoại khả kiến của TiO2 và các mẫu biến tính kim loại được biểu diễn 

trên hình 1 như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. Phổ UV-VIS rắn của các TiO2 biến tính kim loại 

Qua phổ trên ta có thể thấy các mẫu vật liệu biến tính kim loại đều có khả năng hoạt 

động trong vùng ánh sáng khả kiến cao hơn so với mẫu không biến tính N0, sự có mặt của các 

ion kim loại trong mạng tinh thể TiO2 đã gây nên sự dịch chuyển phổ hấp thụ ánh sáng nằm 

trong vùng nhìn thấy, ở píc hấp thụ cực đại của TiO2 ở 365 nm ta nhận thấy có sự dịch chuyển 

về vùng bước sóng dài của các mẫu biến tính so với mẫu không biến tính, ở vùng hấp thụ 

bước sóng 400 nm thì độ hấp thụ của vật liệu TiO2 (HQ) chỉ còn khoảng 10% trong khi các 

mẫu biến tính kim loại có độ hấp thụ rất cao 60%, 70% và 80% như hình trên. Qua phổ trên 

cũng nhận thấy mẫu biến tính hỗn hợp (Fe+Ce) là có khả năng hấp thụ ánh sáng nhìn thấy tốt, 

điều này có thể dẫn đến hoạt tính xúc tác quang của vật liệu sẽ được cải thiện so với mẫu TiO2 
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không biến tính. Tính bước sóng hấp thụ, năng lượng vùng cấm của các mẫu vật liệu, các kết 

quả được trình bày ở bảng 1. 

Bảng 1. Bước sóng hấp thụ và năng lượng vùng cấm của các mẫu vật liệu xúc tác [1,3] 

STT Mẫu vật liệu λth (nm) Egh (eV) 

1 N0 390 3,28 

2 Fe-TiO2 460 2,78 

3 Ce-TiO2 520 2,46 

4 (Ce+Fe)-TiO2 560 2,28 

Sự giảm năng lượng vùng cấm của các mẫu vật liệu biến tính có thể giải thích được 

như sau: khi biến tính các mẫu vật liệu TiO2 bằng các kim loại như Fe và Ce có thể hình thành 

các liên kết mới trong mạng tinh thể như Ti-O-Ce hay Ti-O-Fe, làm giảm năng lượng vùng 

cấm của các mẫu vật liệu và điều này dẫn đến hiện tượng píc hấp thụ cực đại chuyển dịch 

sang vùng ánh sáng nhìn thấy. 

3.2. Phổ nhiễu xạ Rơnghen (XRD) 

Phổ nhiễu xạ tia X của các mẫu vật liệu được thể hiện trên hình sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2. Phổ XRD của (Fe+Ce)-TiO2, Ce-TiO2, Fe-TiO2 , TiO2 (P25) 
 

Kết quả cho thấy các nhóm píc đặc trưng của TiO2 đều xuất hiện ở 2=25, 37, 48,... và 

không xuất hiện các píc lạ chứng tỏ không có pha lạ hình thành.  

Khi biến tính vật liệu TiO2 với Fe thì không thấy xuất hiện pha lạ. Điều này có thể giả 

thuyết là do sự có mặt của Fe trong mạng tinh thể của TiO2, do ion Ti2+ và Fe3+ có bán kính 

tương đồng nên việc thay thế Fe3+ vào Ti2+ là khá dễ dàng. 

Kết quả nhiễu xạ tia X cho thấy khi biến tính Ce vào mạng tinh thể TiO2 làm cho 

đường nền bị biến đổi, có thể sự biến đổi này là do sự có mặt của Ce trong mạng tinh thể TiO2 

nhưng do bán kính của ion Ti4+ và Ce4+ là khác nhau và làm cho cấu trúc mạng tinh thể thay 

đổi điều này dẫn đến sự khác biệt về đường nền của vật liệu Ce-TiO2 so với phổ chuẩn của 

TiO2 (SG).  

Giống như mẫu vật liệu TiO2 biến tính Ce khi biến tính TiO2 bằng hỗn hợp Fe và Ce 

cũng làm cho đường nền thay đổi, điều này là có thể do sự có mặt của Fe và Ce mạng tinh thể 

TiO2 làm mạng tinh thể của TiO2 biến đổi.  

Từ đó có thể cho rằng hầu hết các nguyên tử Fe tạo được liên kết trong mạng với TiO2 

(liên kết Ti-O-Fe) đối với xúc tác Fe-TiO2, và pha CeO2 đối với xúc tác CeO2-TiO2 có hàm 

lượng tương đối nhỏ. 
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Hình 4.  Phổ Raman của P25 (a) 

và Ce-TiO2 (b) 

3.3. Ảnh hiển vi điện tử quét (SEM) 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

                        a) Fe-TiO2           

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

                  b) Ce-TiO2 

 

 

 

 

 

 

c) Fe-Ce_TiO2               d) TiO2-P25 

Hình 3. Ảnh SEM của xúc tác - biến tính kim loại 

Qua ảnh SEM trên ta thấy các mẫu vật liệu biến tính kim loại theo phương pháp SG 

có kích thước tương đối đồng đều, kích thước hạt của vật liệu Fe-TiO2, Ce-TiO2, Fe-Ce-TiO2 

và SG rất nhỏ khoảng 20 nm. Kích thước hạt càng nhỏ sẽ làm tăng diện tích bề mặt riêng và 

do đó làm tăng khả năng xúc tác của hạt nano TiO2.  

3.4.  Phổ tán xạ Raman 

Đặc trưng vật liệu Ce-TiO2 bằng phương 

pháp phân tích Raman được chỉ ra trong hình 4 

sau đây: 

Kết quả phổ Raman của vật liệu Ce-TiO2 

so với phổ TiO2 có sự dịch chuyển các píc đặc 

trưng Ti trong mạng. Vật liệu Ce-TiO2 có các píc 

tại 396, 515, 640 cm-1 so với các píc 392, 511, 

635 cm-1  của TiO2 (P25), tương ứng có sự dịch 

chuyển vể phía vùng số sóng lớn hơn. Điều này 

có thể giải thích, một phần Ce tạo liên kết Ce-O-

Ti trong mạng tinh thể anatase, chính vì thế xúc tác có 

tính chất khác hoàn toàn so với việc trộn cơ học 

Ce, TiO2 thông thường.     

4. Kết luận 

Bằng phương pháp sol-gel đã tổng hợp được vật liệu quang xúc tác nano TiO2 biến 

tính các kim loại Ce-TiO2, Fe-TiO2 và Ce-Fe-TiO2 với năng lượng vùng cấm là E= 2,46 eV, 

E= 2,78 eV và E= 2,28 eV. Kết quả cho thấy biến tính hỗn hợp Fe-Ce-TiO2 cho kết quả tốt 

nhất tạo được xúc tác có năng lượng vùng cấm bé nhất và vì vậy có hoạt tính xúc tác cao nhất 

dưới ánh sáng vùng nhìn thấy. 
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Nghiên cứu khả năng hấp phụ kim loại Cu, Pb, Zn, Cd trong nước thải 

bằng vật liệu hấp phụ chế tạo từ mùn cưa 
Study on adsorption capacity of heavy metals (Cu, Pb, Zn, Cd) in wastewater using fabricated 

material from sawdust 
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2Công ty TNHH Coats Phong Phú 

 3Công ty TNHH Fuji Xerox Hải Phòng 
 

Tóm tắt 

Đề tài tiến hành nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ từ mùn cưa và đánh giá khả năng 

hấp phụ các kim loại nặng Cu, Pb, Zn, Cd trong mẫu nước thải. Các kết quả khảo sát cho 

thấy vật liệu hấp phụ chế tạo từ mùn cưa có thời gian đạt cân bằng hấp phụ đối với Cu, Pb, 

Zn, Cd dao động trong khoảng 20 - 30 phút; khoảng pH hấp phụ tối ưu dao động trong 

khoảng 4,5 - 5,5; tải trọng hấp phụ cực đại của vật liệu đạt 79,37 mgCu/g; 28,01 mgPb/g; 

83,33 mgZn/g; 32,57 mgCd/g. Vật liệu sau quá trình sử dụng được giải hấp bằng 400 - 500 

mL axit HNO3 0,2M cho 4,7 g vật liệu.  

Từ khóa: Mùn cưa, khả năng hấp phụ, kim loại nặng. 

Abstract 

The research succeeded in fabricating adsorption material using sawdust and then 

assessing its adsorption capacity towards heavy metals including Cu, Pb, Zn, Cd in wastewater. The 

results revealed that the adsorption balance duration for Cu, Pb, Zn, Cd ranged from 20 - 30 

minutes at optimum pH at 4.5 - 5.5; The maximum adsorption load of such material were 

investigated to be 79.37 mgCu/g; 28.01 mgPb/g; 83.33 mgZn/g; 32.57 mgCd/g. Fabricated material 

after use was totally desorbed with 400 - 500 mL of HNO3 solution (0.2M) for 4.7 g material. 

Keywords: Sawdust, adsorption capacity, heavy metals. 
 

1. Mở đầu 

Hiện nay, loại bỏ kim loại nặng, phẩm nhuộm trong nước là một vấn đề chính trong 

xử lý môi trường bởi vì tính độc hại của chúng ngay cả khi ở nồng độ thấp [1, 3]. Nguồn phát 

sinh những chất ô nhiễm này là từ các quá trình sản xuất công nghiệp, ví dụ khai mỏ, công 

nghiệp dệt, sản xuất sơn, thuốc nhuộm [2],... Do vậy việc tìm kiếm và nghiên cứu chế tạo vật 

liệu hấp phụ có khả năng xử lí các ion kim loại gây ô nhiễm nước là rất cần thiết. Trong phạm 

vi bài báo này, chúng tôi công bố kết quả nghiên cứu đánh giá khả năng hấp phụ kim loại 

nặng của vật liệu chế tạo từ nguồn nguyên liệu tự nhiên, phổ biến và rẻ tiền là mùn cưa.  

2. Thực nghiệm 

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu được lựa chọn là mẫu nước thải có hàm lượng kim loại nặng 

cao. Vật liệu hấp phụ được lựa chọn nghiên cứu được chế tạo từ mùn cưa. 

2.2. Phương pháp chế tạo vật liệu hấp phụ (VLHP) từ mùn cưa 

Nguyên liệu mùn cưa lấy về cắt nhỏ và rây lấy cỡ hạt phù hợp. 

Mùn cưa được hoạt hóa bằng cách ngâm và khuấy trong dung dịch HNO3 10% trong 2 

giờ, rửa lại vật liệu bằng nước sạch rồi đem phơi khô. Tiếp theo đem sấy ở nhiệt độ 105oC 

trong 2 giờ và tiếp tục sấy khô ở 70oC trong 10 giờ để tránh phá vỡ cấu trúc xốp trong vật 

liệu. 
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2.3. Khảo sát một số thông số hoá lý cơ bản của VLHP 

 Để nghiên cứu các đặc tính hóa lý cơ bản của vật liệu, nhóm tác giả sử dụng các dụng 

cụ thí nghiệm như ống đong, bình định mức, pipet, cốc thủy tinh,… (Schott Duran - Đức), cân 

phân tích (Sartorious - Đức), tủ sấy (Binder - Đức). 

Quy trình thực hiện theo các bước sau: 

- Cân một lượng xác định vật liệu chế tạo được, ghi lại khối lượng đã cân (md); 

- Chuyển sang ống đong và ghi lại thể tích của lượng VLHP này (Vd), bổ sung thêm 

nước cất vào ống đong, để trong thời gian trương nở 12 giờ; 

- Gạn hết nước cất còn dư, để cho vật liệu ráo nước (không sấy hoặc phơi khô) trong 

khoảng 12 giờ, tiến hành xác định lại thể tích (Vs) và khối lượng (ms) của VLHP sau 

khi trương nở; 

- Tiến hành tính toán các thông số theo các công thức đã nói trên. 

2.4. Khảo sát thời gian cân bằng hấp phụ của vật liệu 

Chuẩn bị mẫu thử có hàm lượng Cu là 102,3 mg/L, hàm lượng Pb là 89,06 mg/L, hàm 

lượng Zn là 95,59 mg/L, hàm lượng Cd là 88,14 mg/L; 

Tiến hành thử nghiệm: 

- Chuẩn bị 10 bình tam giác thể tích 1000 mL, đánh số từ 1 đến 10: cân 0,5 g vật liệu 

cho vào mỗi bình và cho 250 đến 500 mL mẫu thử. 

- Khuấy trộn vật liệu hấp phụ trong bình chứa mẫu bằng máy lắc trong các khoảng 

thời gian 1 phút, 2 phút, 3 phút, 5 phút, 10 phút, 20 phút, 30 phút, 40 phút, 50 phút và 60 phút. 

Sau đó, lọc dung dịch qua giấy lọc và ký hiệu mẫu lần lượt là Cf1, Cf2, Cf3, Cf4, Cf5, Cf6, Cf7, 

Cf8, Cf9, Cf10. 

- Lọc mẫu bằng giấy lọc và đo nồng độ kim loại trong dịch lọc bằng máy quang phổ hấp thụ 

nguyên tử, tính tải trọng hấp phụ q (mg/g) đối với từng nguyên tố. Lập biểu đồ mối quan hệ 

giữa thời gian và tải trọng hấp phụ q, chọn thời gian cân bằng hấp phụ đối với từng nguyên tố. 

- Hàm lượng kim loại trong mẫu được xác định bằng phương pháp quang phổ hấp thụ 

nguyên tử. Các mẫu được thử nghiệm trên thiết bị quang phổ hấp thụ nguyên tử AAnalyst 700 

- Perkin Elmer (Mỹ). 

- Khảo sát khoảng pH tối ưu để hấp phụ kim loại nặng: điều chỉnh pH của mẫu thử 

trước khi tiến hành các thí nghiệm bằng NaOH 0,1N hoặc HNO3 0,2% về các khoảng giá trị 

pH= 3,0; pH= 3,5; pH= 4,5; pH= 5,0; pH= 5,5; pH= 6,5. Khuấy trộn mẫu bằng máy lắc trong 

khoảng thời gian đạt cân bằng hấp phụ như đã khảo sát ở phần trên. 

Tính tải trọng hấp phụ và lập biểu đồ quan hệ giữa pH và tải trọng hấp phụ q. Chọn 

vùng pH hấp phụ tối ưu. 

2.5. Khảo sát khả năng tải trọng hấp phụ cực đại và xây dựng mô hình hấp phụ đẳng 

nhiệt Langmuir 

- Xây dựng mô hình hấp phụ đẳng nhiệt Langmuir (sử dụng thời gian cân bằng hấp 

phụ và khoảng pH tối ưu đã khảo sát): Chuẩn bị 10 cốc thủy tinh; cân 0,5g vật liệu vào mỗi 

cốc; đánh số từ 1 đến 10. Chuẩn bị loạt mẫu thử ở các nồng độ Ci1 đến Ci10 khác nhau đối với 

từng nguyên tố. Điều chỉnh pH của các mẫu thử đến pH tối ưu, khuấy trộn vật liệu hấp phụ 

trong mẫu nước thải trong khoảng thời gian đạt cân bằng hấp phụ đã khảo sát.  

- Xác định nồng độ dung dịch sau hấp phụ (Cf1 đến Cf10), tính tải trọng hấp phụ q. Lập 

đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa Cf/q và Cf. Xác định phương trình dạng y= ax + b. Khi đó 

qmax = 1/a. 

2.6. Khảo sát khả năng hấp phụ Cu, Pb, Zn, Cd trong nước thải bằng phương pháp hấp 

phụ động trên cột 

Chuẩn bị cột hấp phụ: 

Chuẩn bị cột hấp phụ bằng ống nhựa PVC có chiều dài 30cm, đường kính trong 23mm 

và một số dụng cụ phụ trợ khác như: Chai nhựa để chứa đựng nước thải, cốc đựng, giá treo,… 
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Nhồi vật liệu hấp phụ vào cột với chiều dài 20 cm có màn chắn bằng vải màn ở phía dưới vật 

liệu. Trước khi dội mẫu nước thải qua cột để khảo sát khả năng hấp phụ động của vật liệu trên 

cột, tiến hành rửa cột 2 lần bằng nước cất 2 lần cho vật liệu thấm đều nước. 

Tiến hành thử nghiệm: 

Chuẩn bị các mẫu thử có hàm lượng kim loại Cu, Pb, Zn, Cd ban đầu (C0) lần lượt là 

8,346 mg/L; 8,314 mg/L; 10,47 mg/L; 4,942 mg/L. Điều chỉnh pH của mẫu thử đến giá trị pH 

tối ưu đã khảo sát. 

Tiến hành dội từng bed-volume (83 mL) mẫu thử có nồng độ kim loại ban đầu C0 qua 

4 cột với tốc độ 2 mL/phút. Chuẩn bị các cốc thủy tinh thể tích 250 mL để chứa mẫu sau khi 

hấp phụ. Cứ được 10 bed-volume tiến hành phân tích mẫu một lần để xác định hàm lượng 

kim loại trong dung dịch sau hấp phụ. Lặp lại thao tác này đến khi nồng độ kim loại trong 

dung dịch sau hấp phụ đạt ngưỡng cho phép đối với từng kim loại theo Quy chuẩn kỹ thuật 

Quốc gia về nước thải công nghiệp QCVN 40:2011/BTNMT (cột B). 

2.7. Nghiên cứu khả năng giải hấp và thu hồi kim loại từ VLHP 

Tiến hành giải hấp vật liệu và thu hồi các kim loại Cu, Pb, Zn, Cd từ cột vật liệu bằng 

cách dội dung dịch HNO3 nồng độ 0,2 M qua cột với tốc độ 2 mL/phút. Chuẩn bị các cốc thủy 

tinh thể tích 250 mL để chứa dung dịch sau rửa giải. Cứ dội 1 bed-volume dung dịch rửa giải 

thì tiến hành phân tích mẫu một lần. Lặp lại thao tác đến khi nồng độ kim loại còn lại trong 

dung dịch sau rửa giải bằng 0. 

2.8. Nghiên cứu khả năng hấp phụ kim loại của vật liệu đối với mẫu thực 

 Chuẩn bị cột hấp phụ giống như các thao tác mô tả trong phần trên. 

Chuẩn bị mẫu thực là mẫu nước thải trước hệ thống xử lý của Công ty cổ phần 

Thương mại Hải Đăng. Mẫu nước thải được lọc các chất lơ lửng, điều chỉnh pH về khoảng pH 

tối ưu đã khảo sát đối với từng nguyên tố và từng vật liệu và được xác định hàm lượng kim 

loại nặng trước khi dội qua cột. 

Tiến hành dội từng bed-volume qua cột và phân tích xác định hàm lượng kim loại 

trong dung dịch sau hấp phụ. Lặp lại thao tác đến khi hàm lượng kim loại trong dung dịch sau 

hấp phụ đạt giới hạn cho phép theo Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về Nước thải công nghiệp 

QCVN 40:2011/BTNMT. 

3. Kết quả và thảo luận 

3.1. Kết quả xác định một số thông số vật lý cơ bản của vật liệu hấp phụ 

Kết quả đo đạc và tính toán các thông số vật lý cơ bản của mùn cưa được thể hiện trong 

bảng sau: 

Bảng 3.1. Kết quả khảo sát một số thông số vật lý cơ bản của mùn cưa 

Khối lượng 

riêng khô 

ρd (g/cm3) 

Khối lượng 

riêng ướt 

ρs (g/cm3) 

Thể tích 

trương nở 

Vs (cm3) 

Hệ số 

trương nở 

DI 

Tỷ số 

trương nở 

Q 

Khả năng hấp 

phụ dung môi 

VAS 

0,177 0,407 1,0 5,655 2,299 1,299 

3.2. Kết quả khảo sát thời gian đạt cân bằng hấp phụ của vật liệu 

Kết quả khảo sát thời gian đạt cân bằng hấp phụ của vật liệu hấp phụ chế tạo từ mùn 

cưa được thể hiện trong hình 3.1. 

Nhận xét: 

Khi thời gian khuấy trộn vật liệu hấp phụ tăng lên, số lượng các ion kim loại đi sâu 

vào các mao quản của vật liệu hấp phụ sẽ nhiều lên, dẫn tới tải trọng hấp phụ tăng lên. Khi đã 

đạt cân bằng hấp phụ, vật liệu hấp phụ đã bão hòa khả năng hấp phụ thì kéo dài thời gian 

khuấy cũng không làm tăng khả năng hấp phụ của vật liệu. 

Từ biểu đồ trên nhận thấy, khả năng hấp phụ của vật liệu hấp phụ chế tạo từ mùn cưa 

đạt trạng thái bão hòa đối với nguyên tố Cu sau khoảng thời gian 30 phút, nguyên tố Pb là 30 

phút, nguyên tố Zn là khoảng 30 phút và nguyên tố Cd là khoảng 20 phút. 
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Hình 3.1. Biểu đồ biểu diễn thời gian đạt cân bằng hấp phụ của vật liệu hấp phụ chế tạo  

từ mùn cưa đối với nguyên tố Cu, Pb, Zn, Cd 

3.3. Kết quả khảo sát vùng pH hấp phụ tối ưu của vật liệu 

Khảo sát vùng pH hấp phụ tối ưu được tiến hành tại nông độ mẫu thử ban đầu của Cu 

là 102,3 mg/L; của Pb là 89,96 mg/L, của Zn là 95,59  mg/L; của Cd là 88,14mg/L tại thời 

gian đạt cân bằng hấp phụ đối với từng nguyên tố đã khảo sát ở phần trên. Khảo sát sự ảnh 

hưởng của pH tại các giá trị pH= 3,0; pH= 3,5; pH= 4,5; pH= 5,0; p = 5,5; pH= 6,5.  

Trong môi trường pH thấp, cả chất hấp phụ và chất bị hấp phụ đều tích điện dương 

làm xuất hiện lực đẩy tĩnh điện, mặt khác, do nồng độ H+ quá cao, dẫn tới sự cạnh tranh hấp 

phụ giữa H+ và các ion kim loại nặng, làm giảm hiệu suất hấp phụ. Tuy nhiên, khi pH tăng 

cao thì các ion kim loại nặng sẽ bị kết tủa dưới dạng hydroxit, làm giảm khả năng hấp phụ.  

Kết quả khảo sát cho thấy đối với vật liệu hấp phụ chế tạo từ mùn cưa: khoảng pH hấp 

phụ tối ưu đối với Cu, Pb, Zn, Cd là 4,5 - 5,5.  

3.4. Kết quả xây dựng mô hình hấp phụ đẳng nhiệt Langmuir 

 

 
 

(a) 
 

(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Hình 3.2. Mô hình hấp phụ đẳng nhiệt Langmuir của vật liệu hấp phụ chế tạo từ mùn cưa đối với 

nguyên tố Cu (a), Pb (b), Zn (c), Cd (d) 
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Dựa trên kết quả xác định tải trọng hấp phụ Cu, Pb, Zn, Cd của vật liệu hấp phụ chế 

tạo từ mùn cưa, xây dựng mô hình hấp phụ đẳng nhiệt Langmuir đối với từng nguyên tố Cu, 

Pb, Zn, Cd. 

Kết quả khảo sát cho thấy tải trọng hấp phụ cực đại của vật liệu hấp phụ chế tạo từ mùn 

cưa đạt 79,37 mgCu/g; 28,01 mgPb/g; 83,33 mgZn/g; 32,57 mgCd/g. 

Các kết quả thực nghiệm cho thấy vật liệu hấp phụ chế tạo từ mùn cưa cho khả năng 

hấp phụ các kim loại theo thứ tự ưu tiên giảm dần như sau: Zn, Cu, Cd, Pb. Trong thực tế, sự 

ảnh hưởng của các kim loại khác cùng có mặt trong nước thải có thể dẫn tới khả năng hấp phụ 

của vật liệu với các kim loại đang nghiên cứu bị giảm đi. 

Trong một số nghiên cứu khác của nhóm tác giả về khả năng hấp phụ kim loại của vật 

liệu chế tạo từ bã mía và bèo tây, tải trọng hấp phụ cực đại của mùn cưa cao hơn bã mía từ 1,1 

đến 1,3 lần nhưng thấp hơn của bèo tây từ 1,2 đến 1,4 lần. 

3.5. Kết quả nghiên cứu khả năng giải hấp và thu hồi kim loại 

Nghiên cứu khả năng giải hấp và thu hồi các kim loại Cu, Pb, Zn, Cd từ các cột vật 

liệu bằng cách dội từng thể tích tương ứng với 1 bed-volume dung dịch HNO3 nồng độ 0,2M 

qua cột với tốc độ 2 mL/phút. 

Nhận thấy:  

- Vật liệu có khả năng được giải hấp bằng dung dich axit HNO3 nồng độ 0,2M để thu 

hồi các kim loại từ VLHP sau khi cột vật liệu đã hấp phụ bão hòa; 

- Lượng dung dịch giải hấp cho từng loại vật liệu dao động trung bình khoảng 400 - 500 

mL để giải hấp hết kim loại cho khoảng 4,7 g VLHP chế tạo từ mùn cưa. 

3.6. Kết quả nghiên cứu khả năng hấp phụ kim loại của vật liệu đối với mẫu thực 

Chuẩn bị mẫu thực là mẫu nước thải trước hệ thống xử lý của Công ty Cổ phần thương 

mại Hải Đăng. Mẫu nước thải được lọc các chất lơ lửng, điều chỉnh pH về khoảng pH tối ưu 

đã khảo sát đối với từng nguyên tố và từng vật liệu và được xác định hàm lượng kim loại 

nặng trước khi dội qua cột. Tiến hành dội từng bed - volume qua cột và phân tích xác định 

hàm lượng kim loại trong dung dịch sau hấp phụ.  

Đánh giá khả năng hấp phụ kim loại trong nước thải bằng phương pháp hấp phụ động 

trên cột với lưu lượng mẫu là 2 mL/phút.  

Kết quả phân tích hàm lượng kim loại trong mẫu nước thải của công ty cổ phần 

thương mại Hải Đăng như sau: 

Hàm lượng nguyên tố Cu: 7,243 mg/L; 

Hàm lượng nguyên tố Pb: 15,86 mg/L; 

Hàm lượng nguyên tố Zn: 8,658 mg/L; 

Hàm lượng nguyên tố Cd: 6,892 mg/L. 

Kết quả khảo sát như sau: 

Vật liệu có khả năng hấp phụ được nhiều bed-volume đối với nguyên tố Zn và Cu, 

nhiều nhất là đối với nguyên tố Cu (150 bed - volume). 

Đối với nguyên tố Cd và Pb, vật liệu hấp phụ được ít số bed-volume hơn do 2 nguyên 

nhân: thứ nhất là vật liệu không ưu tiên hấp phụ với hai nguyên tố này; thứ hai là giới hạn cho 

phép của nước thải sau khi xử lý đối với hai nguyên tố này nghiêm ngặt hơn. 

4. Kết luận 

Trong thời gian nghiên cứu, nhóm tác giả đã tiến hành khảo sát được các thông số vật 

lý cơ bản của vật liệu hấp phụ chế tạo từ mùn cưa. Đồng thời đề tài đã xác định được các 

thông số tối ưu để tiến hành quá trình hấp phụ xử lý nước thải có nồng độ kim loại cao. Cụ thể 

như sau: 

 - Đã xác định được một số thông số vật lí cơ bản: thể tích trương nở, hệ số trương nở, 

tỷ số trương nở, khả năng hấp phụ dung môi của các vật liệu đã chế tạo. 
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- Thời gian đạt cân bằng hấp phụ đối với Cu, Pb, Zn là 30 phút, Cd là 20 phút; khoảng 

pH hấp phụ tối ưu đối với Cu, Pb, Zn, Cd là 4,5 - 5,5. Tải trọng hấp phụ cực đại đạt 79,37 

mgCu/g; 28,01 mgPb/g; 83,33 mgZn/g; 32,57 mgCd/g. 

- Đã xây dựng mô hình hấp phụ đẳng nhiệt Langmuir đối với từng chất ô nhiễm Cu, 

Pb, Zn, Cd. Kết quả nghiên cứu cho thấy khả năng hấp phụ từng kim loại nặng (Cu, Pb, Zn, 

Cd) của vật liệu hấp phụ chế tạo từ mùn cưa phù hợp với mô hình này. 

- Tiến hành hấp phụ kim loại bằng phương pháp hấp phụ động trên cột và giải hấp 

bằng axit HNO3 0,2M với lượng dung dịch giải hấp dao động trung bình trong khoảng 400 - 

500 mL để giải hấp hết kim loại cho khoảng 4,7 g VLHP chế tạo từ mùn cưa. 

Các kết quả nghiên cứu trên đây cho thấy khả năng ứng dụng vật liệu đã chế tạo vào 

thực tế để xử lý nước thải chứa kim loại nặng có hàm lượng cao của các xí nghiệp, nhà máy. 

Sau kết quả này, nhóm nghiên cứu sẽ tiếp tục tiến hành khảo sát khả năng tái sử dụng của vật 

liệu, độ bền của vật liệu và phương pháp tối ưu hóa quá trình hoàn nguyên vật liệu để tái sử 

dụng nhiều lần.  
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Sinh tổng hợp enzyme β-1,3-Glucanase ở dịch thể nấm hương (Lentinus 

edodes) và tiềm năng điều chế chất hoạt tính sinh học tăng cường miễn dịch 

Biosynthetic enzyme β-1,3-glucanase from humoral mushrooms (Lentinus edodes) and potential 

of preparating substances with high biological activity in strengthening the immune system 
 

Nguyễn Thị Hồng Vân 

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, 

hongvanchemst@gmail.com 
 

Tóm tắt  

Trong nghiên cứu này, enzyme β-1,3-glucanase được tổng hợp từ dịch thể nấm hương 

bằng cách nuôi cấy chìm có bổ sung các nguồn carbon cảm ứng khác nhau, trong đó môi 

trường chứa chitin là tốt nhất. Tiếp theo, β-1,3-glucanase được tinh sạch bằng phương pháp 

sắc ký sử dụng nhựa trao đổi ion DEAE cellulose và nhựa Sephadex G100. Protein tinh sạch 

có khối lượng phân tử 66,2 kDa và hoạt động tốt nhất tại pH 5,0; nhiệt độ 55C. Enzyme này 

thủy phân laminarin (cơ chất β-1,3-glucan) theo kiểu ngẫu nhiên, tạo các glucan mạch ngắn, 

các oligo-saccharide và glucose. Những mạch polime ngắn với khả năng tan tốt và dễ hấp thụ 

vào cơ thể hiệu quả hơn so với chuỗi mạch dài ban đầu, đây sẽ là tiềm năng điều chế tăng 

cường hệ miễn dịch. 

Từ khoá: Enzyme β-1,3-glucanase, dịch thể nấm hương, mạch polime ngắn, chất có 

hoạt tính sinh học cao, tăng cường hệ miễn dịch; thủy phân laminarin theo kiểu ngẫu nhiên. 

Abstract  

In this study, enzyme β-1,3-glucanase is synthesized from cultured mushrooms by 

sinking carbon sources supplemented with various sensors, which contain chitin environment 

is best. Next, β-1,3-glucanase is purified by chromatography using ion exchange resin DEAE 

cellulose and Sephadex G100 resin. This enzyme is purified protein with a molecular weight 

66.2 kDa and works  at pH 5.0; temperature 55°C best. It also hydrolyze laminarin (β-1,3 

substrate-glucan) random manner, creating a short circuit glucan, oligo-saccharide and the 

glucose. The short circuit polymers, oligomers with soluble, well absorbed into the body 

abilities are more effective than long chain β-1,3-glucan, which potentially is prepared 

substances with high biological activity in strengthening the immune system. 

Keywords: Enzyme β-1,3-glucanase; cultured mushrooms; short circuit polymers; 

substances with high biological activity; strengthening the immune system; hydrolyze laminarin 

random manner. 
 

1. Mở đầu 

Trong nấm lớn (nấm vân chi, nấm linh chi, nấm hương,…) có các hợp chất polymer 

như lentinan, krestin,... có khả năng kháng siêu vi và ngăn ngừa sự hình thành khối u bằng 

cách kích hoạt cơ chế miễn dịch ở vật chủ. Những polymer hoạt tính này đều được cấu thành 

từ các phân tử β-1,3-glucan. Tuy nhiên, các polymer này ở nấm có khối lượng phân tử rất lớn 

(1-4106
 Da), chúng ít tan trong nước, khó hấp thụ vào cơ thể và tính sinh khả dụng kém. 

Nhiều nghiên cứu công bố rằng các polymer mạch ngắn hoặc các oligomer có hiệu quả ngăn 

ngừa ung thư và tăng cường miễn dịch tốt do chúng dễ được cơ thể dung nạp hơn so với các 

polymer lớn. Nhiều phương pháp lý học, hóa học và sinh học đã được áp dụng để làm ngắn 

mạch polymer này. Sử dụng enzyme đặc hiệu β-1,3-glucanase thủy phân β-1,3-glucan thành 

các polymer ngắn hoặc các oligomer là phương pháp sinh học thân thiện môi trường, an toàn, 

hiệu quả [1,2,3]. 

Enzyme β-1,3-glucanase đã được sản xuất từ nấm linh chi, nấm vân chi, nấm hoàng 

kim, nấm thượng hoàng,..), tuy nhiên, nuôi trồng các nấm trên là khó khăn, lâu dài và tốn kém 

ở trong nước. Báo cáo này là kết quả nghiên cứu sinh tổng hợp enzyme β-1,3-glucanase từ 
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dịch thể nấm hương - đối tượng nghiên cứu rẻ, phổ biến, gần gũi đối với Việt Nam. Đồng thời 

thử nghiệm một số đặc tính hoá, sinh của enzyme mới tạo ra tạo tiềm năng điều chế chất có 

hoạt tính sinh học tăng cường miễn dịch. 

2. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu  

2.1. Vật liệu và hoá chất 

 - Vật liệu: Chủng giống nấm hương được cung cấp bởi Viện Di truyền Nông nghiệp 

Việt Nam.  

 - Hoá chất: 3,5 - Dinitrosalicylic acid (DNS) (Merk, CHLB Đức); Laminarin, β-1,3 

glucan (Merk, CHLB Đức); Các loại oligosaccharides (G2-G5, Sigma, CHLB Đức); Các hóa 

chất, dung môi thông thường dùng cho nghiên cứu enzyme hay nuôi cấy nấm đều có nguồn 

gốc từ các hãng có uy tín trong và ngoài nước; Silicagel 60 F254 (Merck, CHLB Đức); Kit 5X 

Roti - nanoquant (Roche, CHLB Đức); DEAE Cellulose (Cl) (Sigma CHLB Đức); Sephadex 

G -100 (hãng Sigma, CHLB Đức ). 

 - Dụng cụ, thiết bị: Nồi hấp tiệt trùng - Medda RM-Hàn Quốc; Tủ cấy vi sinh - Box 

laminar PII- Đức; Tủ ấm 30oC; 37C - Laboratorin Pristrozze - Tiệp Khắc; Bể ổn nhiệt 

Memmert- Đức; Máy đọc quang (96 well plate reader) - Labsystems Multiskan MS - Thụy sĩ; 

Máy đo pH Accumet - Mỹ; Cân điện tử AL300 - Mỹ; Dụng cụ: Pipet man, ống nghiệm, đĩa 

petri, bình tam giác 250 ml. 

2.2. Môi trường nuôi cấy nấm hương 

- Môi trường cơ bản (MTCB) có thành phần sau (g/l): glucose, 20 g; peptone, 5 g; cao 

nấm men, 3 g; CaCO3, 2 g; KCl, 1 g; KH2PO4, 0,5 g; pH 5,5. 

- Các môi trường nuôi để nghiên cứu tổng hợp enzyme là MTCB có bổ sung nguồn 

cảm ứng carbon hữu cơ riêng rẽ với hàm lượng 0,5% gồm: chitin, thành tế bào nấm men* 

(giàu β-glucan), lactose, galactose, và vật liệu lignocellulose (rơm xay).  

Môi trường nuôi cấy được khử trùng tại 121C, 1 atm trong thời gian 20 phút. Môi 

trường thạch đặc được chuẩn bị bằng bổ sung agar với hàm lượng 20 g/l vào môi trường lỏng. 

2.3. Phương pháp nghiên cứu 

 - Phương pháp nuôi dịch thể nấm hương thu enzyme ngoại bào: Nấm hương được 

nuôi cấy làm tươi (hoạt hóa) trên đĩa thạch chứa MTCB trong 7 ngày trước khi chuyển sang 

môi trường nuôi cấy dịch thể.  

 - Phương pháp thu mẫu và xác định hoạt tính enzyme β-1,3-glucanase: 

 + 200 µl dịch nuôi cấy nấm được hút cho vào ống eppendorf 1,5 ml sạch. Sau đó, mẫu 

được ly tâm lạnh tại 4C, với tốc độ 5000 vòng/phút trong 10 phút. Dịch nổi phía trên chứa 

enzyme được giữ lại, bảo quản lạnh 4C. 

 + Hoạt tính β-1,3-glucanase ngoại bào được xác định theo phương pháp định lượng 

đường khử bằng 1% DNS (Miller, 1959).  

 - Phương pháp xác định nồng độ protein theo phương pháp Bradford (1976) [7]. Nồng 

độ protein được xác định, sử dụng dung dịch Roti - Nanoquant 5X (Roth, Germany).  

 - Phương pháp tinh sạch enzyme: 

+ Tinh sạch lần 1 dùng nhựa sắc ký trao đổi ion DEAE cellulose (Cl-). Phương pháp 

này dựa trên nguyên tắc nhựa có ái lực và giữ các protein tích điện âm (anion).  

 + Tinh sạch lần 2 dùng Sephadex G - 100. Phương pháp tinh sạch dựa trên nguyên lý 

sự khác nhau về khối lượng phân tử của protein. 

 - Chạy điện di protein SDS-PAGE (sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel 

electrophoresis) dùng để phân tích hỗn hợp protein cũng như độ tinh sạch của dịch protein. 

Kỹ thuật này dựa trên sự phân tách protein dựa vào khối lượng phân tử của mỗi protein trong 

điều kiện biến tính. 
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 - Phương pháp nghiên cứu đặc tính enzyme: Xác định ảnh hưởng của nhiệt độ, pH lên 

hoạt tính β-1,3-glucanase. 

 - Phương pháp sắc ký bản mỏng TLC (Thin layer chromatography) xác định kiểu thuỷ 

phân của enzyme β-1,3-glucanase mới tổng hợp. 

3. Kết quả và thảo luận  

3.1. Sinh tổng hợp enzyme β 1-3-glucanase ngoại bào 

 

 
Hình 1. Cảm ứng sinh tổng hợp β-1,3-glucanase khi sử dụng nguồn carbon khác nhau 

Nấm hương được nuôi cấy trên môi trường cơ bản, có bổ sung các nguồn cảm ứng 

khác nhau là chitin, β-glucan, rơm rạ, lactose, galactose. 

Kết quả đo hoạt tính enzyme (hình 1) cho thấy ở các môi trường chứa nguồn carbon 

khác nhau, hoạt tính của β-1,3-glucanase khác nhau. Hoạt tính β-1,3-glucanase tốt nhất trong 

khoảng thời gian 15 - 21 ngày nuôi cấy, và giảm dần sau đó tùy thuộc vào mỗi loại môi 

trường cảm ứng. Với môi trường cảm ứng bằng rơm rạ, hoạt tính enzyme vẫn duy trì ở các 

ngày nuôi sau.  

Trong nghiên cứu này, chitin và rơm là hai nguồn cơ chất cảm ứng tốt cho sinh tổng 

hợp β-1-3-glucanase, với hoạt tính enzyme tương ứng là 0,75 và 0,66 U.ml1, và cao hơn 

nhiều so với hoạt tính enzyme cảm ứng bởi các cơ chất khác (lactose: 0,52 U.ml-1). Do vậy, 

chúng tôi chọn môi trường cơ bản có bổ sung 0,5% chitin làm chất cảm ứng sinh tổng hợp 

enzyme và thời gian thu enzyme tại ngày nuôi thứ 15 cho các nghiên cứu tiếp theo. 

3.2. Tinh sạch enzyme 

3.2.1. Tinh sạch lần 1, dùng nhựa trao đổi anion DEAE cellulose (Cl-) 

500 mL dung dịch enzyme thô được sử dụng cho mục đích tinh sạch β-glucanase. Sau 

khi cô đặc, chúng tôi thu được 5 ml dịch enzyme. Cột tinh sạch được cân bằng trong dung 

dịch đệm natri citrate 10 mM, pH 5,5 trước khi enzyme được đưa lên cột. Dùng 300 ml dung 

dịch đệm trên đẩy các protein không bám ra khỏi cột (β-1,3 glucanase bám tốt vào cột ở đệm 

này). Quá trình đẩy protein bám bắt đầu bằng 300 ml dung dịch đệm chứa lực đẩy tăng dần từ 

NaCl 0 đến 1M, tốc độ đẩy 2 ml/phút. Kết thúc quá trình thu được 60 phân đoạn protein. Kết 

quả tinh sạch, nồng độ protein và hoạt tính enzyme được thể hiện tại hình 2.  
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Hình 2. Tinh sạch enzyme β-1,3-glucanase qua cột DEAE cellulose (Cl-) 

Hình 2 cho thấy, có ít nhất 6 đỉnh protein được phân tách rõ ràng. Hoạt tính β-1,3-

glucanase của tất cả 60 phân đoạn được kiểm tra. Qua đó, phân đoạn từ số 30 tới 41 thể hiện 

hoạt tính, với giá trị tương ứng là 0,29 U.ml1 và 0,33 U.ml1 và đỉnh hoạt tính ở tại phân 

đoạn 35, với giá trị là 1,65 U.ml1. Enzyme bắt đầu được đẩy ra khỏi cột với giá trị NaCl từ 

0,4 - 0,67 M. Phân đoạn chứa hoạt tính enzyme, từ 30 - 41, được thu hồi với tổng thể tích 60 

ml. Dịch enzyme này được cô đặc bằng cách kết tủa với (NH4)2SO4 100% bão hòa và thẩm 

tích loại muối (màng 10 kDa cut-off) tới thể tích cuối cùng là 2,5 ml. Dịch enzyme cô đặc này 

được tra lên cột Sephadex G - 100 với mục đích tinh sạch enzyme lần 2.  

3.2.2. Tinh sạch lần 2, dùng sephadex G-100 

2,5 ml dịch enzyme cô đặc được tra lên cột chứa sephadex G-100 (1,5x80cm). 300 ml 

dung dịch đệm natri citrate 50 mM, pH 5,5 được dùng để đẩy protein ra khỏi cột, với tốc độ 2 

ml/phút, thu được 60 phân đoạn protein. Các phân đoạn này được kiểm tra nồng độ protein và 

hoạt tính β-1,3 glucanase. Kết quả tinh sạch lần 2 được thể hiện ở hình 3.  

 
Hình 3. Tinh sạch protein qua cột Sephadex G-100 và hoạt tính β-1,3-glucanase 

Hình 3 cho thấy có ít nhất 3 đỉnh protein chính đã được phân tách. Đáng chú ý, hoạt 

tính β-1,3-glucanase được xác định  trùng với vùng protein thứ 2, từ phân đoạn số 23 tới 32, 

với hoạt tính tương ứng là 0,23 và 0,23 U.ml1 và cao nhất tại phân đoạn số 28 với giá trị 1,22 

U.ml1. Như vậy, qua 2 bước tinh sạch, chúng tôi đã thu được 1 đỉnh  protein có hoạt tính β-
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1,3-glucanase trong số 8 đỉnh protein chính. Hiệu suất thu hồi enzyme và độ tinh sạch được 

trình bày tóm tắt qua bảng 1.  

Bảng 1. Kết quả tinh sạch enzyme β-1,3 glucanase qua thẩm tích và 2  lần sắc ký 

Các bước 

Thể tích 

protein 

(mL) 

Protein 

(mg) 

Hoạt tính 

enzyme 

tổng số 

(U)* 

Hoạt tính 

riêng 

(U/mg) 

Hiệu suất 

thu hồi 

enzyme 

(%) 

Độ tinh 

sạch 

enzyme 

Dịch lên 

men* 
500 280 375 1,339 100 1 

Cô đặc, 

thẩm tích 
5 155 296 1,909 78,9 1,425 

Qua cột 

DEAE 

cellulose 

2,5 21 125 5,92 33,3 4,42 

Qua cột 

Sephadex 

G-100 

2,5 2,9 65 22,41 17,3 16,73 

*Hoạt tính enzyme dịch lên men thô là 0,75 U/ml . 

3.2.3. Chạy điện di biến tính SDS-PAGE kiểm tra protein 

Enzyme này có khối lượng phân tử khác với 2 loại endo β-1,3-glucanase (trong quả 

thể nấm hương) đã được công bố trước là TLG1 và GLU1, với khối lượng phân tử tương ứng 

là 25 kDa và 26 kDa (Sakamoto và cs, 2011; 2006). Chứng tỏ đây là một loại enzyme β-1,3-

glucanase mới, được phân lập lần đầu tiên từ dịch thể nấm hương. 

 Đường chạy 1: Protein dịch lên men; 2: Protein sau khi thẩm tích; 3: Protein qua cột 

DEAE cellulose; 4: Protein sau khi tinh sạch qua cột Sephadex G-100. Mũi tên là enzyme 

được tinh sạch. Đường chạy M: Thang protein chuẩn với Mw đã biết. 

3.3. Một số yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính của β-1,3 glucanase 

3.3.1. Ảnh hưởng của nhiệt độ tới hoạt tính enzyme 

Enzyme đã tinh sạch qua bước trên được sử dụng cho nghiên cứu đặc tính. Ở đây, 

chúng tôi sử dụng một dải nhiệt độ là (20, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65)C để đánh giá ảnh 

hưởng của nhiệt độ lên hoạt tính enzyme.  

 

Hình 4. Chạy điện di SDS PAGE dịch chứa enzyme 
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Hình 5. Ảnh hưởng của nhiệt độ lên hoạt tính của enzyme 

Tại hình 5, ta thấy enzyme này hoạt động tốt nhất ở nhiệt độ 55C và giảm mạnh (còn 

21% hoạt tính) khi tăng nhiệt độ lên 65C. Enzyme hoạt động tốt trong khoảng nhiệt độ 40 - 

55C.  

3.3.2. Ảnh hưởng của pH tới hoạt tính enzyme 

Mỗi loại enzyme đều hoạt động tốt ở những khoảng pH nhất định. Hoạt tính β-1,3-

glucanase được đo tại các pH khác nhau, từ 3,0 - 7,5. Hình 15 cho thấy enzyme này hoạt động 

tốt trong khoảng pH từ 4,5 - 6,0, và cao nhất tại pH 5,0. Điều đặc biệt, tại pH 7,0 (trung tính), 

hoạt tính enzyme rất thấp, chỉ còn 7,17% so với tại pH 5,0 - điều kiện có đỉnh hoạt tính cao 

nhất (coi là 100%). 

 
Hình 6. Ảnh hưởng của pH lên hoạt tính enzyme 

3.3.3. Xác định kiểu thủy phân cơ chất laminarin 

Đặc tính thủy phân cơ chất theo kiểu exo hoặc endo là đặc điểm quan trọng để phân 

loại các enzyme thủy phân polysaccharides nói chung (cellulose, glucan,…). Endo là kiểu β-

1,3-glucanase định hướng thủy phân cơ chất tại vị trí ngẫu nhiên (bất kỳ) trong mạch glucan, 

và tạo sản phẩm gồm nhiều loại oligosaccharides với mức polymer hóa khác nhau. Trái lại, 

exo là kiểu mà β-1,3-glucanase định hướng thủy phân liên kết glycoside từ đầu không khử của 

nó (non-reducing end) và tạo duy nhất một sản phẩm là đường glucose.  
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Trong thí nghiệm này, sản phẩm thủy phân laminarin bởi β-1,3 glucanase tại các thời 

điểm khác nhau được phân tách trên bản mỏng silicagel, (hình 7 a). Sản phẩm thủy phân gồm 

các đường từ glucose tới oligosaccharide (chứa  2 đơn vị glucose). Chứng tỏ enzyme mới 

tổng hợp thuỷ phân cơ chất theo kiểu endo. 

  

 
a 

 
b 

Hình 7. Phân tích sản phẩm thủy phân bằng sắc ký bản mỏng (TLC). (a): laminarin và (b): β-

1,3/1,6- glucan (của nấm đầu khỉ). G1, G2, G3, G4 và G5 tương ứng là glucose, maltose, 

maltotriose, maltotetraose và maltopentaose 

3.3.4. Tính chất đặc hiệu cơ chất của β-1,3/1,6- glucanase  

Bảng 2. Hoạt tính enzyme lên các cơ chất polymer khác nhau 

Cơ chất 
Hoạt tính 

tương đối (%)* 
Cơ chất 

Hoạt tính 

tương đối (%)* 

Laminarin 

(β-1,3/1,6 glucan) 
100 

Tinh bột 

(α-1,4- glucan) 
0,5 

Curdlan (β-1,3-

glucan, mạch dài) 
41 

β-1,3(4)- glucan 

(glucan ngũ cốc) 
3,3 

β-1,3/1,6 glucan đầu 

khỉ (mạch dài) 
35 Chitin 0,01 

CMC 

(β-1,4- glucan) 
0,5 

Pustulan (β-1,6 

glucan) 
0,01 

* Hoạt tính lên laminarin (β-1,3/1,6 glucan mạch ngắn) được gán 100%. 

Trong thí nghiệm này, enzyme được kiểm tra khả năng thủy phân các cơ chất khác 

nhau gồm laminarin, β-1,3/1,6 glucan nấm đầu khỉ,  CMC (carboxyl cellulose), tinh bột, 

glucan ngũ cốc (β-1,3/1,4 glucan), curdland (β-1,3 mạch thẳng), chitin, và pustulan (β-1,6 

glucan). Kết quả khả năng thủy phân các cơ chất được thể hiện tại bảng 2. 

Kết quả tại bảng 2, enzyme thủy phân laminarin với hiệu quả cao nhất, tiếp đó 

curdlan, và β-1,3/1,6 glucan tinh sạch từ nấm đầu khỉ (Mw lớn). Enzyme có hoạt tính rất thấp 

lên các cơ chất còn lại với các kiểu liên kết glucoside khác nhau (từ 0,01% tới 3,3%). Điều 

này chứng tỏ enzyme này là β-1,3-glucanase và thuộc loại endo- β-1,3 glucanase. 

4. Kết luận 

- Bằng nuôi cấy chìm nấm hương, enzyme β-1,3-glucanase  được tổng hợp tốt nhất với 

chất cảm ứng là chitin 0,5%, thời gian 25 ngày. 

- Enzyme β-1,3-glucanase được tinh sạch qua 2 lần chạy sắc ký (i) DEAE cellulose và 

(ii) Sephadex G-100. Đặc tính như sau: 

+ Khối lượng phân tử enzyme là 66,2 kDa (SDS-PAGE).  

+ Enzyme hoạt động tốt tại 55oC, pH 5.0  

+ Enzyme thủy phân cơ chất theo kiểu ngẫu nhiên dựa vào phân tích sản phẩm 

thủy phân bằng sắc ký bản mỏng (TLC). 
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- Ứng dụng của enzyme β-1,3-glucanase đã được khẳng định ở phần nghiên cứu tổng 

quan: dùng là hoạt chất điều chế sản phẩm dược học β-1,3-glucan - dùng làm thuốc tăng 

cường hệ miễn dịch, và là chất có tính năng sinh học cao trong công nghiệp rượu, bia; nông 

nghiệp; năng lượng; y học,... Nội dung nghiên cứu của bài báo đã mở ra hướng phát triển mới, 

tiềm năng ứng dụng hoạt tính sinh học này vì được tạo ra từ nguồn nguyên liệu phổ biến với 

điều kiện Việt Nam là nấm hương, thay thế cho các nguyên liệu quý hiếm khác như nấm linh 

chi, nấm vân chi.  

Chỉ giới hạn nội dung, phạm vi trong 1 bài báo, tác giả xin đưa hướng nghiên cứu về 

đánh giá về khả năng điều chế các chất hoạt tính sinh học tăng cường miễn dịch của β-1,3-

glucanase theo hướng phát triển tiếp theo. 
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Tóm tắt 

Paraquat là thuốc trừ cỏ cực độc được sử dụng rộng rãi trong nông nghiệp để diệt cỏ 

dại, đặc biệt ở vùng trồng ngô, mía. Hàm lượng paraquat trong mẫu nước suối, nước ngầm 

và nước giếng ở một số khu vực sản xuất nông nghiệp thuộc xã Mai Hịch, Bao La, Vạn Mai 

và Pà Cò, huyện Mai Châu tỉnh Hòa Bình được phân tích và đánh giá. Các mẫu nước được 

lấy vào mùa khô (tháng 1/2016) và mùa mưa (tháng 5/2016). Kết quả phân tích cho thấy, hàm 

lượng paraquat trong các mẫu vào mùa khô là không phát hiện được nhưng vào mùa mưa 

lượng nhỏ paraquat được tìm thấy trong tất cả các mẫu. Hàm lượng paraquat trong các mẫu 

nước suối từ 21,3 đến 85,0 µg/L, nước ngầm từ 21,5 đến 94,4µg/L, và nước giếng từ 51 đến 

107,3 µg/L. Các mẫu nước ở xã Bao La có nồng độ paraquat cao hơn so với các mẫu nước ở 

xã Mai Hịch, Vạn Mai và Pà Cò. Đây là dấu hiệu cảnh báo cho người dân khu vực này không 

được sử dụng những nguồn nước này làm nước sinh hoạt. Hàm lượng paraquat thấp nhưng 

độc tính cao vì thế sử dụng công nghệ quang xúc tác nano TiO2 rất hữu hiệu trong loại bỏ 

chúng khỏi nguồn nước. 

Từ khóa: Paraquat, nước giếng, nước ngầm, nước suối, TiO2, Mai Châu. 

Abtract 

Paraquat is the most highly toxic which is widely used in agriculture to kill weed. It is 

commonly used in maize and surgarcane fileds. Concentration of paraquat in spring water, 

well water and rock water in an agricultural region at Mai Chau, Hoa Binh Province was 

analysed. Water samples were taken in dry (January 2016) and rainy seasons (May 2016). 

The results indicated that paraquat concentration in spring water, well water and rock water 

in dry season were lower the detection limit. Whereas, in rainy season, concentration of 

paraquat in spring water, rock water and well water ranged from 21.3 to 85.0 µg/L, from 

21.5 to 94.4 µg/L and from 51 to 107.3 µg/L, respectively. The concentrations of paraquat in 

water samples in Bao La commune were higher than those in other communes. These field 

data showed that paraquat herbicide influence on water environment during the rainy season 

at Mai Chau, Hoa Binh Province, thus paraquat herbicide management will reduce the water 

contamination risk in this region. These results is warmed that peope should stop using water 

source for dosmestic water supply.   

Keywords: Mai Chau, groundwater, paraquat, spring water, well water, TiO2. 
 

1. Giới thiệu  

Việt Nam là một nước nông nghiệp, trong đó ngô là cây trồng có diện tích thu hoạch 

thứ hai sau cây lúa. Trong 10 năm từ 2004 đến 2014, diện tích đất trồng ngô năm 2014 trên cả 

nước tăng 1,2 lần so với năm 2004 và tương ứng là sản lượng ngô tăng 51% trong 10 năm [1]. 

Thuốc trừ cỏ paraquat được sử dụng rộng rãi trong nông nghiệp đặc biệt là trong trồng ngô, 

mía để diệt trừ cỏ dại và giúp cây trồng hấp thu tối đa lượng dinh dưỡng trong đất. Paraquat là 

chất có độc tính cao gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người, động vật, ô nhiễm môi trường 

đất và nước. Liều gây tử vong của nó đối với người là 17 mg/kg nhưng có thể thấp hơn đối 

với trẻ em. Trong nước, với nồng độ 500 µg/L, paraquat gây độc với cá và các động vật lưỡng 

thể. Để bảo vệ môi trường và sức khỏe con người, Cục bảo vệ môi trường Mỹ (U.S. EPA) đưa 
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ra tiêu chuẩn giới hạn cho phép của paraquat trong nước uống là 3µg/L. Trong khi đó, giới 

hạn cho phép của paraquat trong nước uống 0,1 µg/L theo tiêu chuẩn châu Âu và 10 µg/L 

theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO). Ở Việt Nam, hiện nay chỉ có tiêu chuẩn cho phép hàm 

lượng paraquat trong nước mặt, giới hạn cho phép của paraquat là 900 µg/L (QCVN 

08:2011/BTNMT cột A1).  

Hàm lượng paraquat trong môi trường nước ngầm và nước mặt do sử dụng thuốc diệt 

cỏ trong nông nghiệp đã được đánh giá ở nhiều nơi trên thế giới. Nghiên cứu ở Mỹ đã phát 

hiện hàm lượng paraquat trong nước uống và nước ngầm ở vùng trồng mía [2]. Tương tự hàm 

lượng paraquat trong nước mặt ở khu vực trồng lúa ở Malyasia dao động từ 0,6 đến 6,9 µg/L 

[3]. Nghiên cứu ở đảo Caribbean cho thấy nồng độ paraquat trong nước dùng để ăn uống cao 

hơn 50 lần giới hạn cho phép của châu Âu [4], nghiên cứu ở Thái Lan cũng chỉ ra rằng hàm 

lượng paraquat trong nước ngầm ở lên tới 18,9 µg/L [5]. Một số nghiên cứu đánh giá hàm 

lượng thuốc diệt cỏ trong nước ngầm ở vùng nông nghiệp Tulkarem và Jenin, Đức [6] và 

nước mặt ở Elechi, Nigeria [7] cho thấy nồng độ paraquat ở vùng này nhỏ hơn giới hạn cho 

phép 100 µg/L theo EPA-2. Paraquat trong nước được xác định bằng nhiều kỹ thuật khác 

nhau như quang phổ kế, sắc kí lỏng hiệu năng cao, sắc kí lỏng khối phổ. Sắc kí lỏng hiệu năng 

cao là phương pháp được sử dụng rộng rãi để phân tích paraquat trong nước. Phương pháp 

này có ưu điểm là thời gian phân tích mẫu nhanh, phương pháp có chính xác cao, thiết bị 

không quá đắt so với phương pháp sắc kí khác.    

Ở Việt Nam, thuốc trừ cỏ paraquat được sử dụng rộng rãi, tràn lan và không đúng qui 

trình trong nông nghiệp gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe con người và môi 

trường sống. Mặc dù hàm lượng paraquat trong nước ăn uống ở dạng vết nhưng khi sử dụng 

nguồn nước bị nhiễm paraquat thì chất này sẽ được tích lũy trong cơ thể theo thời gian và gây 

ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Tháng 12/2012 báo Quảng Ngãi đưa tin một số trâu bò ở 

một số xã thuộc huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi đã bị chết hoặc hư thai do ăn phải cỏ bị phun 

thuốc trừ cỏ.  

Huyện Mai Châu nằm phía Tây Bắc của tỉnh Hòa Bình với tổng diện tích gieo trồng 

toàn huyện trên 10.000 ha, trong đó ngô là cây lương thực được trồng chủ yếu ở đây. Để nâng 

cao năng suất cây trồng và diệt trừ cỏ dại, người dân sử dụng một lượng lớn thuốc diệt cỏ 

paraquat để diệt trừ cỏ dại trong sản xuất được sử dụng. Quá trình này có thể làm phát tán một 

lượng nhỏ paraquat vào môi trường nước do quá trình rửa trôi đặc biệt là khi có mưa lớn sau 

khi phun thuốc ngoặc ngấm xuống dưới đất. Tháng 2/2015, nhóm nghiên cứu của TS. Negishi 

thuộc Viện nghiên cứu AIST, Nhật Bản đã khảo sát chất lượng nước ở khu vực nông thôn 

thuộc huyện Mai Châu, Hòa Bình đã phát hiện ra lượng vết paraquat trong môi trường nước 

ăn uống (tài liệu chưa công bố). Tháng 12/2015 báo Hòa Bình đưa tin một số hộ ở xã Pà Cò, 

Mai Châu đang lo lắng trước nguy cơ nguồn nước tự nhiên từ các khe núi bị nhiễm hóa chất 

bảo vệ thực vật, thuốc diệt cỏ. Kết quả khảo sát cũng cho thấy, huyện Mai Châu vẫn chưa có 

nước sạch do đó nguồn nước lấy trực tiếp không qua xử lý từ khe núi được dùng để ăn uống 

và tắm rửa. Nguồn nước ở đây được sử dụng trực tiếp mà không qua xử lý. Trước tình hình 

đó, đánh giá hàm lượng paraquat trong môi trường nước ở vùng sản xuất nông nghiệp là cần 

thiết để góp phần bảo vệ môi trường nước và đưa ra những biện pháp xử lý nước bị nhiễm 

paraquat. Vì vậy, nghiên cứu này tập trung phân tích đánh giá hàm lượng paraquat trong môi 

trường nước của khu vực sản xuất nông nghiệp ở một số xã thuộc huyện Mai Châu tỉnh Hòa 

Bình và đề xuất công nghệ xử lý paraquat. 

2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu  

2.1. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu 

Ngoài khu vực có tiềm năng về du lịch, huyện Mai Châu tỉnh Hòa Bình cũng là khu 

vực nông nghiệp trọng tâm của toàn tỉnh. Trong nghiên cứu này, một số xã sản xuất nông 

nghiệp ở huyện Mai Châu bao gồm Mai Hịch, Pà Cò, Bao La, Vạn Mai được tiến hành nghiên 

cứu khảo sát. Kết quả quá trình điều tra phỏng vấn cho thấy ngô, lúa và các loại hoa màu 

được trồng chủ yếu ở khu vực này. Vụ ngô được trồng từ tháng 2 đến tháng 5 hàng năm và 
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thuốc trừ cỏ phun vào khoảng tháng 5 sau khi thu hoạch ngô. Thuốc trừ cỏ Nimaxon 20SL 

(276 g/L Paraquat) hoặc Fansipan 200SL (200 g/L Paraquat) được phun với liều lượng từ 50 

đến 85 L/ha. 

Các mẫu nước ngầm được lấy tại bể tập trung của xã hoặc tại bể của các hộ gia đình. 

Nước trong các bể này được dẫn từ khe suối về qua các ống dẫn nước. Mẫu nước suối được 

lấy tại mương dẫn nước ở vùng sản xuất nông nghiệp (Bao La) và tại nước suối cạnh nhà dân 

(Pà Cò). Mẫu nước giếng được lấy tại UBND xã Bao La và UBND Mai Hịch, nguồn nước 

này được sử dụng để sinh hoạt và tưới tiêu. Những mẫu nước suối, nước ngầm, nước giếng 

được lấy vào chai thủy tinh màu nâu sạch có thể tích 1L. Các mẫu này được bảo quản lạnh ở 

4oC và được chuyển về phòng thí nghiệm để tiến hành phân tích trong 1 tuần. Các mẫu nước 

được lấy vào mùa khô (tháng 1) và mùa mưa (tháng 5) năm 2016. Sơ đồ và vị trí lấy mẫu 

được chỉ ra ở hình 1 và bảng 1. 

 
Hình 1. Sơ đồ vị trí lấy mẫu nước ở các huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình 

 

Bảng 1. Kí hiệu mẫu, vị trí và loại mẫu được lấy ở huyện Mai Châu tỉnh Hòa Bình 

 

STT Kí hiệu mẫu Vị trí Loại mẫu 

1  NM1-PC Nguyễn Đình Sơn, xóm Pà Cò Con, xã Pà Cò Nước ngầm 

2  NM2- BL Ngần Đức Hạnh, xóm Pùng, xã Bao La Nước ngầm 

3  NM3-VM Hà Văn Duy, xóm Lộng, xã Vạn Mai Nước ngầm 

4  NM4-VM Bể nước sinh hoạt xã, xã Vạn Mai Nước ngầm 

5  NS1-PC Xóm Chà Đóng, xã Pà Cò Nước suối 

6  NS2-BL Suối Sia, xã Bao La Nước suối 

7  NG1-BL UBND xã Bao La Nước giếng 

8  NG2-MH UBND xã Mai Hịch Nước giếng 

2.2. Phương pháp phân tích 

Paraquat trong mẫu nước được xác định ở bước sóng 260 nm với detector Flexar 

UV/VIS LC (PerkinElmer), cột phân tích C18 (Inertsil ODS-3 150 mm×2,2 mm), bơm 

Alltech 426 HPLC Pump, cổng bơm Rheodyne 9725i, bộ điều khiển NCI 900, Penelson, phần 

mềm xử lý số liệu Total Chrom Workstation, Version 6.3.2 (PerkinElmer), bơm mẫu bằng 

tay. Dung dịch pha động được chuẩn bị bằng cách hòa tan 3,89 g axit natri 1-sulfonic (Merck) 

vào 800 mL nước cất nước hai lần, thêm 200 mL axeton nitril (Merck), 10 mL diethylamin 

(Merck) và 16mL axit orthophosphoric (Merck). Toàn bộ dung môi và dung dịch sử dụng để 

chuẩn bị pha động được lọc và loại khí bằng thiết bị rung siêu âm (AF 200H - Israel). Tốc độ 

Xã Pà Cò
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dòng của pha động là 0,2 mL/phút và thể tích bơm mẫu là 20 µL. Quá trình phân tích được 

thực hiện tại phòng Phân tích Chất lượng môi trường, Viện Công nghệ môi trường - Viện Hàn 

lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Hàm lượng paraquat được xác định theo phương pháp 

EPA 594.2:1997. Giới hạn phát hiện của phương pháp là 10 µg/L. Sắc đồ chuẩn của paraquat 

với nồng độ 100; 500 và 1000 µg/L được chỉ ra ở hình 2.  

 
Hình 2. Sắc đồ chuẩn của paraquat ở nồng độ: a)1000 µg/L; b) 500 µg/L và c) 100 µg/L 

3. Kết quả và thảo luận  

3.1. Nước ngầm 

Kết quả phân tích hàm lượng paraquat trong các mẫu nước ngầm của 4 xã Pà Cò, Bao 

La, Mai Hịch và Vạn Mai từ nhỏ hơn giới hạn phát hiện đến 94,4 µg/L (hình 3). Sắc đồ 

paraquat trong nước ngầm được chỉ ra ở hình 4. Trong đợt khảo sát lần 1 (20/1/2016), hàm 

lượng paraquat trong mẫu nước ngầm là không phát hiện. Tuy nhiên, vào đợt khảo sát ngày 

24/5/2016 hàm lượng paraquat được phát hiện trong tất cả các mẫu nước, dao động từ 21,6 

đến 94,4 µg/L. Điều này là do thuốc diệt cỏ paraquat được sử dụng để diệt trừ cỏ dại sau thu 

hoạch ngô vào tháng 5. Đặc biệt giai đoạn này là mùa mưa nên một lượng dư paraquat trong 

quá trình diệt cỏ được rửa trôi vào môi trường nước. Hàm lượng paraquat trong nước ngầm ở 

xã Bao La cao hơn các xã khác có thể là do paraquat bị rửa trôi từ thượng nguồn (Pà Cò) (một 

lượng lớn thuốc thuốc diệt cỏ được sử dụng để làm nương rẫy trong tháng 5/2016). Kết quả 

phân tích đã phát hiện lượng vết paraquat trong nước ngầm điều này cho thấy môi trường 

nước ở khu vực này bị nhiễm paraquat. 

a)

b)

c)
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Hình 3. Sự thay đổi hàm lượng paraquat trong nước ngầm theo thời gian 

  

 
Hình 4. Sắc đồ paraquat trong các mẫu nước ngầm 

 

3.2. Nước suối 

Sắc đồ phân tích paraquat trong mẫu nước suối ở Pà Cò và Bao La được chỉ ra ở hình 

5. Kết quả phân tích hàm lượng paraquat trong nước suối từ nhỏ hơn giới hạn phát hiện đến 

85 µg/L (hình 6). Không có mẫu nước suối nào tại xã Pà Cò và Bao La phát hiện có paraquat 

trong đợt quan trắc lần 1 (ngày 20/1/2016). Tuy nhiên, trong đợt 2 (24/5/2016) cả hai mẫu 

nước suối đều phát hiện có paraquat điều này chứng tỏ paraquat được rửa trôi từ vùng sản 

xuất nông nghiệp vào môi trường nước mặt do quá trình sử dụng thuốc diệt cỏ. Paraquat sau 

khi được phun sẽ hấp phụ rất mạnh vào trong đất đặc biệt là trong hạt sét và rất khó đi vào 

môi trường nước mặt trừ khi quá trình rửa trôi hoặc xói mòn xảy ra [8]. Tháng 5 là mùa mưa 

và nông dân sử dụng thuốc diệt cỏ chủ yếu trong giai đoạn này. Do vậy, nguồn nước bị nhiễm 

paraquat là kết quả của quá trình rửa trôi. Mặc dù hàm lượng paraquat trong mẫu nước mặt là 

thấp hơn so với tiêu chuẩn nước mặt QCVN 08/2008 (cột B1) tuy nhiên chúng tôi khuyến cáo 

nông dân cần xem dự báo thời tiết trước khi phun thuốc diệt cỏ để giảm ảnh hưởng của thuốc 

đến chất lượng nước. 

Hàm lượng paraquat trong mẫu nước suối Sia thuộc xã Bao La là cao hơn so với nước 

suối ở Chà Đóng, xã Pà Cò điều này có thể là do suối Sia ở gần khu vực sản xuất nông nghiệp 

hơn nước suối ở Chà Đóng nên chất lượng nước mặt ở đây dễ bị ảnh hưởng do quá trình rửa 

trôi. 

0

20

40

60

80

100

20/1/2016 24/5/2016 20/1/2016 24/5/2016 20/1/2016 24/5/2016 20/1/2016 24/5/2016

Pà Cò Bao La Vạn Mai Mai Hịch 

P
ar

aq
u
at

 (
µ

g
L

-1
)

Pà Cò

Bao La

Vạn Mai 

Mai Hịch



THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY 2016 

 

 

HỘI NGHỊ QUỐC TẾ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI 2016                                        615 

 
Hình 5. Sắc đồ paraquat trong nước suối ở Pà Cò và Bao La  

 
Hình 6. Sự thay đổi hàm lượng paraquat trong nước suối theo thời gian 

3.3. Nước giếng   

Nước giếng ở hai xã Bao La và Mai Hịch là những giếng đào có độ sâu là 6m. Hàm 

lượng paraquat trong mẫu nước giếng tại hai xã Bao La và Mai Hịch từ nhỏ hơn giới hạn phát 

hiện đến 107,3 µg/L. Tương tự như mẫu nước ngầm và nước suối, hàm lượng paraquat không 

được phát hiện trong đợt 1 (20/1/2016).  Hình 7 cho thấy hàm lượng paraquat trong mẫu nước 

giếng ở xã Mai Hịch (51,9 µg/L) thấp hơn hàm lượng paraquat mẫu nước giếng ở xã Bao La 

(107,3 µg/L). Những kết quả này là tương tự so với kết quả quan trắc hàm lượng paraquat 

trong nước ngầm ở khu vực sản xuất nông nghiệp ở Đức của Ghanem, 2011. Cơ chế sự có 

mặt của paraquat trong mẫu nước giếng (nước ngầm tầng nông) vẫn chưa được giải thích bởi 

vì paraquat sau khi sử dụng sẽ được hấp phụ vào trong đất và giữ lại ở đây do đó paraquat rất 

khó để có thể thấm vào nguồn nước dưới đất [3, 8]. Do đó, cần phải có những nghiên cứu tiếp 

theo để giải thích sự có mặt của paraquat môi trường nước ngầm.  

Mặc dù lượng vết của paraquat trong nước có thể không gây độc tức thời với con 

người, tuy nhiên việc lạm dụng thuốc trừ cỏ có thể gây khả năng tích lũy paraquat trong cơ 

thể con người, thực phẩm và trong môi trường đất. Do đó cần khuyến cáo người dân sử dụng 

thuốc an toàn, đúng liều lượng nồng độ, đúng thời điểm và phun thuốc đúng cách và phải có 

biện pháp xử lý nguồn nước có chứa paraquat.  
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Hình 7. Sự thay đổi hàm lượng paraquat trong nước giếng theo thời gian 

 
Hình 8. Sắc đồ paraquat trong nước giếng ở Bao La và Mai Hịch 

 

3.4. Đề xuất công nghệ loại bỏ paraquat trong môi trường nước 

 Kết quả ban đầu cho thấy, nguồn nước sinh hoạt ở Mai Châu, Hòa Bình có hàm lượng 

paraquat thấp hơn nhiều lần so với QCVN 08:2011/BTNMT (cột A1), nhưng các mẫu nước ở 

đây lại cao hơn so với hàm lượng cho phép của paraquat trong nước uống theo tổ chức y tế 

thế giới (10 µg/L). Do vậy, để đảm bảo chất lượng nước dùng để ăn uống ở những khu vực 

này việc đưa ra công nghệ loại bỏ paraquat trong môi trường nước là cần thiết. Phương pháp 

phân hủy quang hóa sử dụng xúc tác nano TiO2 hoặc TiO2 pha tạp đã và đang được nghiên 

cứu và ứng dụng để xử lý nước bị nhiễm paraquat do hiệu suất và tính chọn lọc cao. Nano 

TiO2 được tổng hợp từ isopropoxide titan, diethanolamin, etanol với thành phần khối lượng 

mol khác nhau. Quá trình tạo sol-gel và tẩm phủ TiO2 trên các hạt silicagel được khảo sát. Kết 

quả cho thấy, lượng TiO2 bám trên bề mặt của SiO2 tùy thuộc vào quá trình nhúng - phủ - ủ 

nhiệt. Bề dày mỗi lớp phủ là 200 - 300 nm. Nhóm đề tài đã sử dụng 2g TiO2/SiO2 để loại bỏ 

paraquart (50 mg/L), kết quả nghiên cứu cho thấy 98% paraquat bị loại bỏ trong thời gian 23 

giờ. Đây là số liệu nghiên cứu sơ lược ban đầu, nhưng cũng chỉ ra rằng phương pháp quang 

xúc tác có khả năng xử lý paraquat trong nước. 
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4. Kết luận  

Hàm lượng paraquat trong nước ngầm, nước suối và nước giếng tại một số xã của huyện 

Mai Châu tỉnh Hòa Bình đã được phân tích vào mùa mưa và mùa khô trong năm 2016. Kết quả 

phân tích cho thấy paraquat không phát hiện trong các mẫu nước suối, nước ngầm và nước 

giếng trong mùa khô (tháng 1/2016). Ngược lại, hàm lượng paraquat được phát hiện trong mẫu 

nước suối, nước ngầm và nước giếng vào mùa mưa (tháng 5/2016). Hàm lượng paraquat trong 

các mẫu nước thuộc xã Bao La là cao hơn so với hàm lượng paraquat trong mẫu nước xã Pà Cò, 

Vạn Mai và Mai Hịch. Nghiên cứu ban đầu cho thấy vật liệu nano TiO2/SiO2 có khả năng xử lý 

paraquat trong nước.  
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Khả năng phân giải Ligno - Xenluloza của một số chủng nấm thuộc lớp 

basidiomycetes 

Ligno - Cellulosic resolution capability of basicdiomycetous mushrooms 
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Tóm tắt 

Ligno - xenluloza (Lignocellulose) là loại cơ chất khó phân giải có nhiều trong chất 

thải của các nhà máy giấy, rác thải sinh hoạt,... Trong số các vi sinh vật có khả năng phân 

giải lignocellulose, nấm mục trắng là loại nấm duy nhất có thể tấn công tất cả các cấu tử của 

lignocellulose nhờ khả năng tiết ra các enzim ngoại bào thuộc nhóm ligninaza. Các loài nấm 

được nghiên cứu đa số thuộc lớp nấm đảm (Basidiomycetes). Trong phạm vi bài báo này, 

chúng tôi nghiên cứu các chủng sau: nấm mỡ - Agaricus blazei, chủng Agrocybe aegerita. 

Kết quả thu được mở ra hướng nghiên cứu mới về khả năng tách chiết enzim ngoại bào phân 

giải lignocellulose ở quy mô lớn nhắm ứng dụng vào công nghệ môi trường; công nghệ thực 

phẩm và thức ăn gia súc… 

Từ khóa: Lignin, xenluloza, nấm đảm, Agaricus blazei, Agrocybe aegerita. 

Abstract 

Ligno - cellulose (lignocellulose) is a kind of difficult resolution substrates. It can be 

found in the paper factory's waste, household's waste,... Among of the microoganisms has 

lignocellulose capability, white mushroom is the only which can attack all the constituents of 

the lignocellulose by the ability to secrete extracellular enzymes which belong to ligninaza. 

Most of the special mushrooms, that are studied, belong to Basidiomycetes class. Within the 

scope of this artical, we studied the following items: Mushroom - Agaricus blazei, Agrocybe 

aegerita. The results will open the new way to research on the extracted ability of 

lignocellulose resolution extracellular enzymes at large scale. Then it can be applied in 

environmental technology, food technology and animal feed. 

Keywords: Lignin, cellulose, Basidiomycetes, Agaricus blazei, Agrocybe aegerita. 
 

1. Mở đầu 

Hiện nay trên hành tinh của chúng ta, thực vật sản sinh một lượng sinh khối khổng lồ 

ước chứng đạt tới 4.1010 tấn mỗi năm [1, 4]. Ngay cả ngành nông nghiệp sản xuất dựa trên sự 

biến đổi năng lượng mặt trời thành thức ăn nhờ cây trồng, cũng chỉ tận dụng không đến 50% 

sản phẩm sinh khối thực vật. Toàn bộ phần sinh khối dư thừa còn lại chứa đựng 60 - 70% 

hydratcacbon, 15 - 30% hidrocacbon thơm, dưới dạng ligno - xenluloza thường là sản phẩm 

phụ, hoặc rất ít giá trị hoặc là phế thải làm ô nhiễm môi trường [4]. Ở Việt Nam, do trình độ 

kinh tế khoa học kĩ thuật chưa cao, phần ligno - xenluloza này hoặc để hủy hoại tự nhiên hoăc̣ 

chỉ mới được sử dụng một cách thô sơ theo tập quán dân gian với hiệu quả thấp [2, 4]. 

 Trong số các vi sinh vật có khả năng phân giải ligno - xenluloza, nấm mục trắng là 

loài nấm duy nhất có thể tấn công tất cả các cấu tử của thành tế bào gỗ [2]. Các loài nấm được 

nghiên cứu đa số thuộc lớp nấm đảm Basidiomycetes [4]. Thông thường, khi phân giải ligno -

xenluloza, các loài nấm này đồng thời tấn công cả lignin và polysaccarit. Nấm mục trắng có 

khả năng phân giải lignin khá hiệu quả nhờ khả năng tiết ra các enzym ngoại bào thuộc nhóm 

ligninaza [4]. Với mong muốn góp phần và việc tìm kiếm giải pháp tận dụng nguồn tài 

nguyên to lớn còn lãng phí của đất nước là ligno - xenluloza, tôi thực hiện đề tài: Khả năng 

phân giải ligno - xenluloza của một số chủng nấm thuộc lớp Basidiomycetes. 
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2. Đối tượng nghiên cứu 

Nấm mỡ Blazei - chủng Agaricus blazei TH4A1, chủng nấm Agrocybe aegerita 

TH4Aa. 

3. Kết quả nghiên cứu 

3.1. Lựa chọn môi trường tối ưu và theo dõi động học enzym ngoại bào của chủng nấm 

Agraricus blazei TH4A1 

3.1.1. Môi trường tối ưu và động học enzym laccaza của chủng nấm Agaricus blazei 

TH4A1 

Để lựa chọn môi trường tối ưu cho quá trình sinh enzym ngoại bào của chủng nấm 

Agaricus TH4A1 chúng tôi đã nuôi cấy chủng nấm trên 9 môi trường dịch thể có thành phần 

dinh dưỡng khác nhau lắc 250 vòng/phút ở nhiệt độ 23 - 250C, pH= 4,5. Theo dõi sự phát 

triển của nấm và tiến hành xác định hoạt độ enzym laccaza thay đổi theo thời gian.  

Bảng 3.1. Hoạt độ enzim laccaza theo thời gian của chủng nấm Agaricus blazei TH4A1 trên các 

môi trường khác nhau 

Môi trường 
Hoạt độ enzym (U/l) 

7 ngày 15 ngày 22 ngày 29 ngày 36 ngày 39 ngày 

A1 Kirk + 0,1 mM MnCl2 18,8 26,7 82,8 171,7 206,7 194,4 

A2 Kirk + 0,2 mM MnCl2 17,2 17,8 109,4 198,9 246,7 250,0 

A3 Kirk + 1 mM MnCl2 16,1 25,0 96,7 201,1 122,7 216,7 

A4 Kirk + 2 mM MnCl2 16,7 23,3 201,7 319,4 283,9 278,3 

A5 Kirk + 4 mM MnCl2 12,2 22,8 148,3 128,3 223,3 238,9 

A6 Kirk + 10mM MnCl2 6,1 6,7 46,1 259,4 145,0 127,8 

A7 50ml Malt + 10ml cà chua 15,0 360,6 502,2 280,6 259,4 258,3 

A8 30 ml cà chua + 30ml H2O 83 98,3 2066,7 2836,1 2658,3 2466,7 

A9 Đậu tương - - - 220,0 139,4 118,3 

 

- Môi trường A8 (môi trường cà chua) cũng là môi trường thích hợp nhất cho quá trình 

sinh enzym laccaza của chủng nấm Agaricus blazei TH4A1. Tiếp theo là môi trường A7 (môi 

trường malt bổ sung cà chua). Tuy nhiên môi trường A7 chỉ thích hợp khi nuôi cấy ít ngày 

(dưới 22 ngày). Các môi trường còn lại không thích hợp cho sự sinh trưởng và phát triển của 

chủng nấm Agaricus blazei TH4A1. 

- Khi nuôi cấy trên môi trường cà chua, nấm chủng Agaricus blaiei TH4A1 có khả năng 

sinh enzym laccaza tốt nhất sau khoảng 30 ngày với hoạt độ khoảng 2800 (U/l).  

3.1.2. Môi trường tối ưu và động học enzym manganperoxidaza của chủng nấm 

Agaricus blazei TH4A1 

Bảng 3.2. Hoạt độ enzym manganperoxidaza theo thời gian của chủng nấm Agaricus blazei 

TH4A1 trên môi trường khác nhau 

Môi trường 
Hoạt độ enzym (U/l) 

7 ngày 15 ngày 22 ngày 29 ngày 36 ngày 39 ngày 

A1 Kirk + 0,1 mM MnCl2 43,1 24,2 179,5 381,4 398,6 452,1 

A2 Kirk + 0,2 mM MnCl2 43,1 43,1 245,0 464,2 231,2 531,5 

A3 Kirk + 1 mM MnCl2 50,0 46,6 259,1 4573 276,1 453,8 

A4 Kirk + 2 mM MnCl2 34,5 55,2 440,0 697,2 633,3 636,8 

A5 Kirk + 4 mM MnCl2 22,4 27,6 327,9 358,9 484,9 488,4 

A6 Kirk + 10mM MnCl2 10,4 3,5 94,8 484,8 333,0 284,7 

A7 50ml Malt + 10ml cà chua 569,4 957,7 873,2 797,2 657,5 671,3 

A8 30 ml cà chua + 30ml H2O 10,4 302,0 2027,6 6842,1 6324,4 2260,6 

A9 Đậu tương - - - 510,6 326,1 476,3 

Phương pháp tiến hành tương tự như khi lựa chọn môi trường tối ưu cho sự sinh enzym 

laccaza của chủng nấm Agaricus blazei TH4Al.  
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- Môi trường cà chua khả năng sinh enzym mangaperoxidaza của chủng nấm Agaricus 

blazei TH4A1 bắt đầu sau 7 ngày và đạt tối đa sau 29 ngày với hoạt độ 6842,1 (U/l).  

3.1.3. Khả năng sinh enzym ligninperoxidaza của chủng nấm Agaricus blazei TH4A1 

trên các môi trường khác nhau 

Tiến hành tương tự như khi khảo sát đối với enzym MnP và laccaza. 

Bảng 3.3. Hoạt độ enzym ligninperoxidaza theo thời gian của chủng nấm Agaricus blazei 

TH4A1 trên môi trường khác nhau 

Môi trường 
Hoạt độ enzym (U/l) 

7 ngày 15 ngày 22 ngày 29 ngày 36 ngày 39 ngày 

A1 Kirk + 0,1 mM MnCl2 - - - - - 0,000 

A2 Kirk + 0,2 mM MnCl2 - - - - - 0,000 

A3 Kirk + 1 mM MnCl2 - - - - - 0,001 

A4 Kirk + 2 mM MnCl2 - - - - - 0,000 

A5 Kirk + 4 mM MnCl2 - - - - - 0,000 

A6 Kirk + 10mM MnCl2 - - - - - 0,001 

A7 50ml Malt + 10ml cà chua - - 0,002 0,000 - 0,000 

A8 30 ml cà chua + 30ml H2O - - 0,000 - - 0,000 

A9 Đậu tương - - - - - 0,016 

 

Từ kết quả ở bảng trên, chúng tôi thấy chủng nấm Agaricus blazei TH4A1 gần như 

không có khả năng sinh enzym ligninperoxidaza trên môi trường nghiên cứu. 

3.1.4. Sự biến động pH của môi trường trong quá trình lên men theo dõi động học 

enzym của chủng nấm Agaricus blazei TH4A1  

 

Bảng 3.4. Sự biến động pH của môi trường nuôi cấy chủng nấm Agaricus blazei TH4A1 

Môi trường 
pH 

7 ngày 15 ngày 22 ngày 29 ngày 36 ngày 39 ngày 

A1 Kirk + 0,1 mM MnCl2 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,1 

A2 Kirk + 0,2 mM MnCl2 5,0 5,0 5,0 5,1 5,2 5,1 

A3 Kirk + 1 mM MnCl2 5,0 5,0 5,0 5,0 5,2 5,1 

A4 Kirk + 2 mM MnCl2 5,0 5,0 5,0 5,0 5,2 5,1 

A5 Kirk + 4 mM MnCl2 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

A6 Kirk + 10mM MnCl2 4,9 4,9 4,9 4,9 5,2 4,9 

A7 50ml Malt+10ml cà chua 4,5 4,5 6,5 6,6 6,6 7,0 

A8 30 ml cà chua+30ml H2O 4,2 4,5 6,2 6,4 8,7 8,9 

A9 Đậu tương 6,5 6,5 5,6 5,8 5,6 5,5 

 

Chủng nấm Agaricus blazei TH4A1 sinh trưởng, phát triển và có khả năng sinh enzym 

MnP, laccaza mạnh nhất trên môi trường A8 nên sự thay đổi pH của môi trường này trong 

quá trình nuôi cấy rõ rệt nhất. pH tăng chậm trong thời gian đầu nhưng khi nồng độ enzym bắt 

đầu giảm thì pH tăng nhanh.  

3.2. Sự phân giải Ligno - Xenlulo của chúng nấm Agaricus Blazei TH4A1 và Agrocybe 

aegerita TH4Aa trên các loại bã thải 

Agrocybe aegerita TH4Aa đã được đánh giá là một chủng nấm có khả năng sinh 

enzym ngoại bào phân giải ligno - xenlulo mạnh [2]. Để so sánh với khả năng phân giải ligno 

- xenlulo của chủng nấm Agaricus blazei TH4A1 với chủng nấm Agrocybe aegerita TH4Aa, 
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chúng tôi đã tiến hành lên men rắn hai chủng nấm này trên 5 loại cơ chất có chứa ligno - 

xenlulo. 

3.2.1. Kết quả phân tích thành phần các cơ chất 

Bảng 3.5. Các chỉ tiêu phân tích của cơ chất phân giải 

Các chỉ tiêu 
Cơ chất 

Gừng Tỏi Ớt Rạ Mía 

Hàm ẩm 13,5 11,5 8,8 16,0 11,3 

Hàm lượng xenluloza (%) 30,0 22,7 25,4 45,6 52,1 

Hàm lượng chất hữu cơ (%) 97,76 99,36 98,1 98,2 99,22 

Hàm lượng chất vô cơ (%) 2,24 0,67 1,90 1,80 0,78 

Lignin (ABS) 0,248 0,215 0,3 0,752 0,689 

 

3. 2. 2. Khả năng phân giải Ligno - Xenlulo của chủng nấm Agaricus blazei TH4A1 và 

chủng nấm Agrocybe aegerita TH4Aa trên cơ chất 

Các loại bã thải được sấy đến trọng lượng không đổi ở nhiêt độ thấp (40 - 50°C), sau 

đó nghiền nhỏ và cho vào bình thí nghiệm (5g cơ chất/bình). Thêm vào mỗi bình 20 ml nước 

máy, 25 ml dung dịch môi trường khoáng thử hoạt tính phân giải ligno - xenluloza. Bình thí 

nghiệm sau khi vô trùng được bổ sung 5 ml dịch nuôi cấy nấm và nuôi cấy tĩnh để khảo sát 

các giá trị thực nghiệm. 

Bằng phương pháp thử hoạt tính enzym ligninaza trên phiến 96 giếng và phương pháp 

đục lỗ thạch thử hoạt tính enzym xenlulaza, chúng tôi thu được một số kết quả sau: 

Bảng 3.6. Hoạt tính một số enzym của chủng 

nấm Agaricus blazei TH4A1 

 

Bảng 3.7. Hoạt tính một số enzym của chủng 

nấm Agrocybe aegerita TH4Aa 

 

(-) Không có hoạt tính               + : Hoạt tính mạnh   ++: Hoạt tính rất mạnh 

Chủng nấm Agaricus blazei TH4A1 có khả năng tiết enzym ngoại bào phân giải lino - 

xenlulo trên tất cả các cơ chất nghiên cứu. Điều này cũng phù hợp với nghiên cứu của các nhà 

khoa học trước [3]. Đó là các vi sinh vật có khả năng tiết enzym phân giải lignin thì cũng có 

khả năng tiết enzym phân giải xenlulo 
 

Bảng 3.8. Độ giảm khối lượng cơ chất khi nuôi cấy chủng nấm Agaricus blazei TH4A1  

trên các bã thải khác nhau 

Cơ 

chất 

Thời gian nuôi cấy 

3 tuần 4 tuần 5 tuần 6 tuần 

m(g) giảm (%) m(g) giảm (%) m(g) giảm (%) m(g) giảm (%) 

Ớt 4,38 12,4 4,2 16 3,74 25,2 3,65 27 

Tỏi 3,82 23,6 3,8 24 3,51 28,8 3,5 30 

Gừng 3,84 23,1 3,71 25,8 3,32 33,6 3,25 35 

Mía 4,12 17,5 3,9 22 3,45 31 3,3 34 

Rạ 4,17 16,6 3,9 22 3,62 27,6 3,55 29 

Chủng nấm Agrocybe aegrita TH4Aa có khả năng tiết enzym ngoại bào phân giải 

xenluloza trên tất cả cơ chất nghiên cứu, còn enzym ngoại bào phân giải lignin chỉ thấy xuất 
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hiện trên các chất gừng, mía, rạ. Các kết quả cụ thể hơn về cơ chất được trình bày ở bảng 3.8; 

3.9; 3.10; 3.11; 3.12 và bảng 3.13. 

Sau 6 tuần, gừng và mía có độ giảm khối lượng nhiều nhất và ớt có độ giảm khối 

lượng ít nhất. Ở hầu hết các cơ chất, khối lượng giảm mạnh từ tuần thứ 4 đến tuần thứ 5. 

Bảng 3.9. Độ giảm hàm lượng xenluloza của cơ chất khi nuôi cấy chủng nấm Agaricus blazei 

TH4A1 trên các bã thải khác nhau 

Cơ 

chất 

Thời gian nuôi cấy 

3 tuần 4 tuần 5 tuần 6 tuần 

% giảm (∆%) % giảm (∆%) % giảm (∆%) % giảm (∆%) 

Ớt 23,3 2,1 22,1 3,3 19,3 6,1 19,1 6,3 

Tỏi 18,6 4,1 15,6 6,2 14,5 8,2 14,0 8,7 

Gừng 28,8 3,2 25,7 4,3 19,5 10,5 18,3 11,7 

Mía 49,5 2,6 45,6  6,5 38,6 13,5 36,5 15,6 

Rạ 43,1 2,5 40,7 4,9 38,9 6,7 37,2 8,4 

Sau 6 tuần, mía có độ giảm hàm lượng xenluloza nhiều nhất, sau đó là gừng và ớt có 

độ giảm hàm lượng xenluloza ít nhất. Ở hầu hết các cơ chất, hàm lượng xenluloza giảm mạnh 

từ tuần thứ 4 đến tuần thứ 5. Sau 5 tuần hàm lượng xenluloza của cơ chất giảm chậm (trừ cơ 

chất rạ). 

Bảng 3.10. Sự thay đổi độ hấp thụ quang của hàm lượng lignin có trong cơ chất khi nuôi cấy 

chủng nấm Agaricus blazei TH4A1 trên các bã thải khác nhau 

Cơ 

chất 

Thời gian nuôi cấy 

3 tuần 4 tuần 5 tuần 6 tuần 

ABS ∆ABS ABS ∆ABS ABS ∆ABS ABS ∆ABS 

Ớt 0,236 0,064 0,198 0,102 0,139 0,161 0,126 0,174 

Tỏi 0,202 0,013 0,194 0,021 0,13 0,085 0,125 0,09 

Gừng 0,215 0,033 0,173 0,075 0,137 0,111 0,132 0,116 

Mía 0,652 0,037 0,537 0,152 0,32 0,369 0,315 0,374 

Rạ 0,715 0,037 0,463 0,109 0,473 0,279 0,443 0,309 

Độ giảm hàm lượng lignin của cơ chất khi nuôi cấy chủng nấm Agaricus blazei 

TH4A1 trên các bã thải khác nhau là khác nhau. Sau 6 tuần, mía có độ giảm hàm lượng lignin 

nhiều nhất, sau đó là rạ và tỏi có độ giảm hàm lượng lignin ít nhất. Ở hầu hết các cơ chất, 

hàm lượng lignin giảm mạnh từ tuần thứ 4 đến tuần thứ 5. 

Như vậy, khối lượng cơ chất, hàm lượng xenluloza và hàm lượng lignin của cơ chất 

đều giảm mạnh ở tuần thứ 4 đến tuần thứ 5. Trong khi đó, khả năng sinh enzym ngoại bào 

phân giải ligno - xenluloza của chủng nấm Agaricus blazei TH4AI lại mạnh nhất vào khoảng 

3 tuần. Nguyên nhân là do, khi xác định động học enzym ngoại bào của Agaricus blazei 

TH4AI chúng tôi đã nghiên cứu trong môi trường tối ưu, có đầy đủ nguồn dinh dưỡng tốt cho 

chủng nấm Agaricus blazei TH4A1 sinh trưởng và tiết enzym còn bã thải là các cơ chất thô có 

chứa hàm lượng ligno - xenluloza cao. 

Bảng 3.11. Độ giảm khối lượng cơ chất khi nuôi cấy chủng nấm Agrocyle aegerita TH4Aa trên 

các bã thải khác nhau 

Cơ 

chất 

Thời gian nuôi cấy 

3 tuần 4 tuần 5 tuần 6 tuần 

m(g) giảm (%) m(g) giảm (%) m(g) giảm (%) m(g) giảm (%) 

Ớt 4,78 4,4 4,1 18,0 3,74 21,2 3,57 28,6 

Tỏi 4,12 17,6 3,95 21,0 3,73 25,4 3,56 28,8 

Gừng 3,84 232 3,61 27,8 3,12 37,6 2,96 40,8 

Mía 4,12 17,6 3,90 22,0 3,50 30,0 3,19 36,2 

Rạ 4,17 16,6 3,87 22,6 3,52 29,6 3,42 31,6 
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Độ giảm khối lượng cơ chất khi nuôi cấy chủng Agrocybe aegerita TH4Aa trên các bã 

thải khác nhau là khác nhau. Sau 6 tuần, gừng và mía có độ giảm khối lượng nhiều nhất, sau 

đó là rạ và ớt có độ giảm khối lượng ít nhất. Ở hầu hết các cơ chất, khối lượng cũng giảm 

mạnh từ tuần thứ 4 đến tuần thứ 5. 

Bảng 3.12. Độ giảm hàm lượng xenluloza của cơ chất khi nuôi cấy chủng nấm Agrocybe 

aegerita TH4Aa trên các bã thải khác nhau 

Cơ 

chất 

Thời gian nuôi cấy 

3 tuần 4 tuần 5 tuần 6 tuần 

% giảm (∆%) % giảm (∆%) % giảm (∆%) % giảm (∆%) 

Ớt 22,5 2,9 23,1 2,3 20,2 5,2 20,1 5,3 

Tỏi 18,6 4,1 17,9 4,8 17,1 5,6 16,6 6,1 

Gừng 25,3 4,7 22,2 7,8 21,5 8,5 20,3 9,7 

Mía 45,5 6,6 41,6 10,5 35,6 16,5 34,9 17,2 

Rạ 43,5 2,1 40,7 4,9 36,2 9,4 36,2 9,4 

 

Độ giảm hàm lượng xenluloza của cơ chất khi nuôi cấy chủng nấm Agrocybe aegerita 

TH4Aa trên các bã thải khác nhau là khác nhau. Sau 6 tuần, mía có độ giảm hàm lượng 

xenluloza nhiều nhất, sau đó là gừng và rạ. Ớt có độ giảm hàm lượng xenluloza ít nhất. Ở hầu 

hết các cơ chất, hàm lượng xenluloza giảm mạnh từ tuần thứ 4 đến tuần thứ 5. Sau 5 tuần hàm 

lượng xenluloza của cơ chất giảm chậm. 

 

Bảng 3.13. Sự thay đổi độ hấp thụ quang của hàm lượng lignin có trong cơ chất khi nuôi cấy 

chủng nấm Agrocybe aegerita TH4Aa theo thời gian 

Cơ 

chất 

Thời gian nuôi cấy 

3 tuần 4 tuần 5 tuần 6 tuần 

ABS ∆ABS ABS ∆ABS ABS ∆ABS ABS ∆ABS 

Gừng 0,16 0,088 0,145 0,103 0,121 0,127 0,121 0,127 

Mía 0,432 0,257 0,400 0,289 0,319 0,370 0,301 0388 

Rạ 0,695 0,057 0,543 0,209 0,326 0,426 0,311 0,441 

 

Sau 6 tuần, rạ có độ giảm hàm lượng lignin nhiều nhất, sau đó là mía. Ở hầu hết các 

cơ chất, hàm lượng lignin giảm mạnh từ tuần thứ 4 đến tuần thứ 5. 

Độ giảm khối lượng cơ chất, hàm lượng xenluloza và hàm lượng lignin khi nuôi cấy 

chủng nấm Agrocybe aegerita TH4Aa trên các bã thải đều mạnh ở tuần thứ 4 đến tuần thứ 5 

cũng tương tự như chủng nấm Agaricus blazei TH4 A1.  

Sau 6 tuần, độ giảm tối đa khối lượng cơ chất, hàm lượng xenluloza và hàm lượng 

lignin khi nuôi cấy Agaricus blazei TH4A1 trên các cơ chất lần lượt là: 35% (gừng); 15,6% 

(mía); 0,374 ABS (mía), còn của chủng nấm Agrocybe aegerita TH4Aa tương ứng là: 40,8% 

(gừng); 17,2% (mía); 0,441 ABS (rạ). Như vậy, khả năng sinh enzym ngoại bào phân giải ligno - 

xenlulo của hai chủng nấm Agaricus blazei TH4A1 và Agrocybe aegerita TH4Aa là gần giống 

nhau.  

4. Kết luận 

 - Agaricus blazei TH4A1 có khả năng sinh cả 3 enzym ngoại bào phân giải ligno - 

xenlulo là laccaza, manganperoxidaza và enzym ligninperoxidaza trong môi trường cà chua. 

 - Agaricus blazei TH4A1 là chủng có khả năng sinh enzym ngoại bào phân giải ligno - 

xenlulo mạnh, đạt giá trị cực đại sau 3 tuần nuôi cấy trên môi trường cà chua: nồng độ enzym 

laccaza 2836 (U/l) và nồng độ enzym manganperoxidaza 6842 (U/1). 

 - Sự phân giải ligno - xenlulo của chủng Agaricus blazei TH4A1 trên các bã thải khác 

nhau cho kết quả tốt. Sau 6 tuần, độ giảm khối lượng cơ chất khi cấy chủng nấm Agaricus 

blazei TH4A1 khoảng 27 - 35%; độ giảm hàm lượng xenluloza từ 6,3 - 15,6% và độ giảm hàm 

lượng lignin từ 0,09 - 0,374 ABS . 
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- Đối với chủng nấm Agrocybe aegerita TH4Aa khối lượng cơ chất, hàm lượng 

xenluloza, hàm lượng lignin cũng giảm mạnh ở tuần thứ 4 và thứ 5. Sau 6 tuần, độ giảm khối 

lượng cơ chất khi nuôi cấy chủng nấm Agrocybe aegerita TH4Aa khoảng 28,6 - 40,8%; độ 

giảm hàm lượng xenluloza từ 5,3 - 17,2 % và độ giảm hàm lượng lignin từ 0,127 - 0, 441 

ABS. 

Các kết quả thu được sẽ mở ra một hướng nghiên cứu mới về khả năng tách chiết các 

enzym ngoại bào phân giải ligno - xenlulo ở quy mô lớn nhằm ứng dụng vào công nghê môi 

trường (xử lý chất thải rắn trong quá trình composting tạo phân compost, xử lý dịch thải tẩy 

trắng xenluloza và các chất hữu cơ độc hại như PAH, PCB,...); công nghệ thực phẩm và thức 

ăn gia súc (sản xuất nấm, tăng cường khả năng tiêu hoá thức ăn xơ cho động vật)... 
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Nghiên cứu sản xuất phân bón hữu cơ từ cây rong đuôi chó  

trong đầm nuôi thủy sản 
Producing organic fertilizer from ceratophyllum in aquaculture lagoon 

 

Phạm Thị Dương1,  

Đinh Thị Thúy Hằng1, Bùi Đình Hoàn1, Nguyễn Thanh Tuấn2 
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Tóm tắt 

Bài báo này trình bày quy trình sản xuất phân bón hữu cơ từ cây rong đuôi chó mềm 

trong đầm nuôi thủy sản. Nguyên liệu rong đuôi chó sau sơ chế được phối trộn với mùn cưa, 

cám gạo, tro và phân gia cầm với tỉ lệ nhất định.Các thông số đặc trưng của phân bón hữu cơ 

được xác định bao gồm pH, CHC, T-N, T-P. Kết quả chỉ ra rằng phân bón hữu cơ tạo thành 

có pH = 7,34, CHC chiếm 17,4%, T-N đạt 27,1% và T-P đạt 10,5%.Tiến hành bón thử 

nghiệm trên cây cải xanh ngắn ngày cho hiệu quả tốt.   

Từ khóa: Rong đuôi chó, phân bón hữu cơ. 

Abstract 

This paper presents the process of producing organic fertilizer from ceratophyllum in 

aquaculture lagoon. Ceratophyllum material after preliminary treatment is mixed with 

sawdust, rice bran, ash and poultry manure with a certain rate. The typical parameters of 

organic fertilizers are determined including pH, CHC, T-N, T-P. The results indicate that the 

organic fertilizer with pH = 7.34, accounting for 17.4% CHC, T-N reached 27.1% and 10.5% 

T-P. Fertilizer trials conducted on short broccoli for effective.  

Keywords: Ceratophyllum, fertilizer. 
 

1. Giới thiệu về cây rong đuôi chó mềm sinh trưởng tại đầm nuôi thủy sản 

 Cây rong đuôi chó trong đầm nuôi trồng thủy sản là loại rong đuôi chó mềm, là một 

họ thực vật có hoa, phân bố rộng khắp thế giới, hay được tìm thấy trong các loại ao, hồ đầm 

lầy cũng như các dòng suối chảy tại khu vực nhiệt đới và ôn đới. Cây rong này có tên khoa 

học là Ceratophyllum, có năng suất sinh khối khá cao, phát triển quanh năm nhưng nhiều nhất 

vào cuối tháng 8 trong năm. 

 Cây rong này sống được cả ở môi trường nước ngọt và nước lợ ở khu vực khí hậu 

nhiệt đới, với loại rong đang xét thì sinh trưởng và phát triển trong môi trường nước lợ nhẹ. 

Cây phát triển trong môi trường có độ kiềm nhẹ, giàu nitơ và khoáng chất. Cây có thể phát 

triển tốt trong điều kiện ánh sáng yếu nhưng không thể tồn tại trong môi trường quá lạnh hoặc 

khô hạn. 

 Rong đuôi chó nhân giống khá dễ dàng, chỉ với mẩu nhỏ thân cây thì cuối cùng nó 

cũng sẽ phát triển thành một cây mới. Nó tiết ra các chất độc tính đối với loại tảo và trong 

điều kiện thích hợp với nó thì gần như nó ngăn cản một cách có hiệu quả sự phát triển của các 

loại tảo. Mặc dù có khả năng tạo ra oxi nhưng nó lại phát triển nhanh làm hạn chế ánh sáng 

trong đầm. 

 Với lượng rong trong đầm nuôi thủy sản khá lớn gây cản trở phát triển của tảo - nguồn 

thức ăn tự nhiên cho thủy sản. Mặt khác, khi rong chết gây thối, nhiễm bẩn nước cho đầm 

nuôi. Nghiên cứu này tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có là rong đuôi chó để sản xuất phân 

hữu cơ tạo sản phẩm phân bón sạch, đồng thời góp phần làm sạch môi trường tại đầm nuôi 

thủy sản. 
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2. Thực nghiệm 

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

 Trong quá trình nghiên cứu, nhóm nghiên cứu đã sử dụng cây rong được lấy từ khu 

vực đầm nuôi trồng thủy sản của phường Hải Thành, quận Dương Kinh, thành phố Hải 

Phòng. 

2.2. Phương pháp xác định thông số của phân bón 

 Sau quá trình ủ phân kết thúc tiến hành phân tích các thành phần của phân như: giá trị 

pH, hàm lượng Cacbon, tổng Nitơ, tổng Photpho. pH được xác định trên máy đo pH 24 

Aqualytic. CHC xác định theo phương pháp Chiurin sử dụng tác nhân oxy hóa mạnh là 

K2Cr2O7 trong môi trường axit H2SO4. Tổng N xác định theo phương pháp Kjeldahl. Tổng P 

xác định bằng phương pháp trắc quang với thuốc thử amonimolipđat ở bước sóng 725 nm, 

mẫu được phá bằng hỗn hợp H2SO4 và HClO4. 

2.3. Tiến hành thực nghiệm 

2.3.1. Nghiên cứu sản xuất phân bón hữu cơ từ cây rong đầm nuôi thủy sản 

 Cây rong sau khi được vớt từ đầm lên sẽ được để cho qua nước để rửa trôi bớt nước lợ 

và để ráo nước rồi sau đó đem đi chế biến thành phân hữu cơ. 

 Sơ đồ công nghệ sản xuất được mô tả ở hình 1. 

 
Hình 1. Sơ đồ công nghệ sản xuất phân hữu cơ từ cây rong đầm nuôi thủy sản 

Chuẩn bị nguyên liệu 

 - Nguyên liệu ủ là: cây rong đuôi chó (đầm nuôi thủy sản). 

 - Rửa qua nước để giảm bớt nước lợ, để ráo đảm bảo độ ẩm 50 - 60%. 

 - Tiến hành băm, cắt nhỏ rong đến kích thước 2- 3 cm trước khi ủ. 

 - Phối trộn thêm với phân gia súc, mùn cưa,… 

 - Kiểm tra độ ẩm bằng cách dùng tay nắm một nắm nguyên liệu và bóp chặt, nếu có 

vài giọt nước rỉ ra tức là đã đạt độ ẩm. 
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Hình 2. Hình ảnh rong a ban đầu, b sau khi phơi và băm độ ẩm đạt 50 - 60%  

b. Quy trình ủ phân 

 - Chuẩn bị nguyên liệu: Rong được rửa, băm nhỏ 2 - 3 cm, để ráo nước đến độ ẩm 50 - 

60 %. Nguyên liệu sau đó tiếp tục trộn với mùn cưa, cám gạo, tro và phân gia cầm với tỉ lệ 

1:2:7 (1 phần trấu hay mùn cưa, 2 phần phân gia cầm - phân gà, 7 phần rong). 

 - Nguyên liệu ủ sau khi đã được chuẩn bị như trên sẽ được tưới BIOTECH-PVISI với 

liều lượng chỉ định bên dưới phần c, kết hợp đảo trộn đều. 

 - Đưa nguyên liệu vào thùng ủ (thùng xốp với kích thước 50 cm x 30 cm x 40 cm) và 

khối lượng rong đưa vào thùng là 3 kg. 

 - Ủ yếm khí trong khoảng thời gian 10 ngày, tiếp tục chuyển sang giai đoạn ủ hiếu khí 

(thời gian ủ hiếu khí khoảng 17 - 20 ngày). Trong giai đoạn ủ hiếu khí, 6 ngày đảo một lần và 

kết hợp bổ sung thêm chế phẩm nhằm tăng cường phân hủy. 

 
Hình 3.  Hình ảnh rong a sau khi trộn, b ủ 10 ngày, c ủ 20 ngày 

 - Quá trình ủ hiếu khí kết thúc chuyển sang sang phân loại, nghiền và đóng gói sản 

phẩm. Phần hữu cơ chưa phân hủy hết tiếp tục ủ hiếu khí từ 5 - 7 ngày rồi sau đó tiếp tục 

chuyển sang công đoạn sàng, nghiền và đóng gói sản phẩm. 

 
Hình 4. Sản phẩm của quá trình ủ rong đuôi chó thân mềm 

c. Phương pháp phun, tưới chế phẩm BIOTECH-PVISI để sản xuất phân và xử lý mùi 

 - Phương pháp: phun bao trùm hoặc tưới trực tiếp. 

 - Phương tiện: bình xịt, bình tưới ô doa. 

 - Pha chế:  

 + Hòa theo lượng chất hữu cơ, với 200 gam chế phẩm cho 500 kg phế phụ phẩm, bổ 

sung thêm 1,5 - 2 kg rỉ đường hay mật mía. (Nếu không có nước gỉ mật hoặc mật mía thì có 
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thể dùng các phụ phẩm vỏ quả chín, quả chuối chín nẫu,... ngâm vào nước thay thế, ngâm 

trước khi ủ phân 2 - 3 ngày). 

 + Không dùng hết có thể đổ vào can nhựa có nút đậy và bảo quản ở nhiệt độ thường, 

đặt nơi tránh ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp. 

 Chế phẩm BIOTECH-PVISI sử dụng để sản xuất phân được mua tại Công ty TNHH 

phát triển công nghệ sinh học và môi trường Việt Nam, địa chỉ số 147 Trương Định, quận Hai 

Bà Trưng, Hà Nội. 

 - Cách phun: phun dung dịch chế phẩm kết hợp đảo trộn đều lên nguyên liệu ủ. 

 - Thời gian thực hiện: Phun dung dịch chế phẩm vào nguyên liệu chia làm 3 đợt: 

 + Đợt 1: phun lúc trộn nguyên liệu ủ. 

 + Đợt 2: phun sau đợt 1 từ 10 - 11 ngày khi chuyển sang giai đoạn ủ hiếu khí, đảo 

trộn. 

 + Đợt 3: phun sau đợt 2 cũng tầm 10 - 12 ngày. 

  Tiếp tục ủ tối thiểu 20 ngày cho tới lúc đem ra sử dụng. 

2.4. Tiến hành bón phân đối với cây cải xanh 

 Phân bón sau khi ủ hoại sẽ được đem đi bón lót cho cây cải xanh trong vòng 20 ngày. 

3. Kết quả và thảo luận 

3.1. Kết quá phân tích thành phần dinh dưỡng trong rong và phân 

 Kết quả phân tích các thành phần chất hữu cơ, T – N, T – P trong cây rong đuôi chó 

trước khi đưa vào phân và trong sản phẩm tạo thành. 

Bảng 1. Kết quả phân tích thành phần dinh dưỡng trong rong và phân 

Chỉ tiêu pH CHC (mg/g) T – N (mg/g) T – P (mg/g) 

Rong trước khi xử lý 7,23 71,22 35,61 21,06 

Phân 7,34 173,55 271,21 104,87 

Kết quả phân tích cho thấy, phân thu được có hàm lượng các chất hữu cơ và các chất 

dinh dưỡng T-N, T-P tăng cao so với nguyên liệu đầu. CHC tăng từ 71,22 mg/g đến 173,55 

mg/g; T-N tăng từ 35,61 đến 271,21 mg/g; T-P tăng từ 21,06 đến 104,84 mg/g, chứng tỏ 

phương pháp sản xuất là có hiệu quả. 

3.2. So sánh thành phần chất lượng phân bón với các loại phân có bán trên thị trường 

  Qua tìm hiểu thành phần nitơ và photpho ở một số sản phẩm phân bón có bán trên thị 

trường như phân Vedagro của Công ty cổ phần hữu hạn Vedan Việt Nam, xã Phước Thái, 

Long Thành, Đồng Nai; phân Đầu Trâu của Công ty phân bón Bình Điền - C12/21 Tân Kiên, 

Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh; Phân đạm Phú Mỹ của nhà máy Đạm Phú Mỹ tại Khu công 

nghiệp Phú Mỹ 1, huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; phân bón của Công ty cổ phần 

Phân lân nung chảy Văn Điền, Đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội có 

một số kết quả so sánh được thể hiện trong bảng 2. 

Bảng 2. So sánh thành phần nitơ và photpho trong các loại phân 

Thành phần % N % P 

Phân đa nguyên tố - NPK Văn Điển bón cho nhiều loại cây 10 10 

Phân đa nguyên tố - NPK Văn Điển bón lót lúa 6 11 

Phân NPK Đầu Trâu dùng cho nhiều loại cây trồng 20 20 

Phân NPK Đầu Trâu dùng cho cây lấy hạt, củ 3 6 

Phân NPK Phú Mỹ - chuyên dùng cho cải bắp, khoai tây, cà rốt 12 10 

Phân NPK Phú Mỹ cho nhiều loại cây 10 16 

Phân bón Vedagro  9 3 

Phân sản xuất từ rong đầm nuôi thủy sản 27 10 
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Nhận xét: Phân sản xuất từ cây rong đầm nuôi thủy sản có hàm lượng nitơ và photpho 

khá cao so với các loại phân bón có bán trên thị trường. Như vậy nếu muốn sử dụng phù hợp 

bón cho các loại cây trồng thì phải điều chỉnh tỷ lệ các thành phần cho phù hợp. Phân sản xuất 

từ nguyên liệu này có thể đưa vào sản xuất từng hộ gia đình vì quy trình sản xuất đơn giản, 

nguyên liệu dễ kiếm. 

3.3. Tính toán chi phí sản xuất phân hữu cơ từ cây rong đầm nuôi thủy sản 

 Sản xuất phân hữu cơ từ cây rong đầm nuôi thủy sản áp dụng trong sản xuất từng hộ 

gia đình thì chỉ tốn tiền mua chế phẩm BIOTECH-PVISI, rỉ đường (mật mía) - (Nếu không có 

nước gỉ mật hoặc mật mía thì có thể dùng các phụ phẩm vỏ quả chín, quả chuối chín nẫu... 

ngâm vào nước thay thế, ngâm trước khi ủ phân 2 - 3 ngày). Hiện nay trên thị trường, chế 

phẩm BIOTECH - PVISI được bán có giá: 95.000 đ/kg, mật mía 12.000 đ/1lit. 

 Sản xuất 1 tấn rong đầm thì dùng khoảng 400 gam chế phẩm thêm 3 lít mật mía. Như 

vậy, để sản xuất phân bón từ 1 tấn rong đầm thì mất chi phí: 

  3 x 12.000 + 0,4 x 95.000 = 74.000 đồng 

=> Chi phí sản xuất phân hữu cơ: 74 đ/kg (chi phí trên không kể chi phí nhân công). 

3.4. Đánh giá hiệu quả trồng rau xanh khi sử dụng phân bón 

 Kết quả khảo nghiệm phân bón trên cây cải xanh được trình bày trong bảng 3. 

Bảng 3. Bảng so sánh cây cải xanh qua bón phân 

Loại cây 
Đặc điểm, yếu tố tăng trưởng 

Lá Thân Rễ 

Loại cải trên đất thường Ít lá, bản nhỏ, xanh nhạt Thân nhỏ, mềm, ngắn 
Rễ chùm thưa, ngắn, dễ 

gãy 

Cải bón lót phân hữu cơ 

từ rong 

Lá to, nhiều hơn, xanh 

đậm 

Thân vừa, dày và cứng 

hơn 
Rễ nhiều hơn, dài hơn 

Cải bón lót phân hóa 

học 
Lá to, nhiều, xanh đậm 

Thân và gốc to nhất, dày 

và cứng nhất 

Rễ dài, nhiều và chắc 

hơn 

 

 

Hình 5. Cây cải xanh a sau 20 ngày bón lót phân hóa học,  

b trên nền đất thường, c bón phân hữu cơ 

 

 
Hình 6. Ảnh so sánh giữa 3 loại cây trồng 

 (trái - phân hóa học, giữa - nền, phải - phân hữu cơ) 
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 Qua việc trồng thực nghiệm phân hữu cơ từ cây rong biển trên cây trồng ngắn ngày -  

cây cải xanh cho thấy hiệu quả năng suất tương đối tốt, lượng phân tồn dư trong đất an toàn, 

đất xốp hơn và không còn tồn dư hay làm vón cục như đối với phân hóa học. 

4. Kết luận 

 Qua những nghiên cứu trên có thể đi đến một số kết luận sau về quá trình sản xuất 

phân bón từ cây rong: 

 - Cây rong từ đầm nuôi trồng thủy sản là nguyên liệu dễ kiếm, sản xuất đơn giản có 

thể áp dụng rộng rãi trong từng hộ gia đình, nhất là đối với những hộ nuôi thủy sản phải tốn 

công dọn rong và có thể tận dụng được nguồn phế phẩm này. 

 - Phân bón hữu cơ sản xuất từ cây rong đuôi chó thân mềm này có hàm lượng nitơ 

27%, hàm lượng photpho 10%. Cả hàm lượng nitơ và photpho đều đạt khá cao. 

 - Chi phí sản xuất phân từ rong đuôi chó thân mềm: 74000 đồng/tấn (chưa kể chi phí 

nhân công). 

 - Cây rau trồng ngắn ngày - cây cải xanh - bón lót bằng phân hữu cơ từ cây rong đuôi 

chó thân mềm cho chất lượng tốt, an toàn và đất tơi xốp hơn. 
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Tính hệ số tích tụ thủy ngân của loài ngao Meretrix lyrata 

nuôi tại vùng ven biển Hải Phòng 
Determination of mercury accumulation factor in hard clam (Meretrix lyrata)  

in Hai Phong coastal water 

 

Lê Xuân Sinh1, Nguyễn Hoàng Yến2 
1Viện Hàn lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam,  

sinhlx@gmail.com 
2Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 

 

Tóm tắt 

Vùng ven biển Hải Phòng tập trung nuôi nhiều loài ngao Meretrix lyrata như cửa 

sông Bạch Đằng, nơi có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển nghề này. Tại khu vực cửa 

sông Bạch Đằng, các hợp chất thủy ngân được đưa ra từ các nguồn công nghiệp, giao thông, 

cảng biển, nông nghiệp và sinh hoạt,... Nghiên cứu về hai dạng tồn tại của thủy ngân là tổng 

lượng thủy ngân và metyl thủy ngân trong môi trường nước cho thấy các giá trị nồng độ đều 

thấp hơn giới hạn cho phép. Hệ số tích lũy sinh học của dạng tổng lượng thủy ngân BAF 

trong ngao Meretrix lyrata tính được là 307 và hệ số BAF của metyl thủy ngân là 165.000. 

Từ khóa: Hệ số tích tụ, ngao Meretrix lyrata, thủy ngân. 

Abstract 

Coastal zone of Hai Phong concentrates tidal flat where has advantage for hatchery 

of hard clam Meretrix lyrata. At Bach Dang estuary, mercury compounds came from waste 

sources as the industry, transport, sea port, agriculture and domestic source of living. 

Studying two forms of mercury: total mercury and methyl mercury in the water environment 

showed that their contents were lower than the allowable limit. Bioaccumulation coefficient 

of total mercury BAF in hard clam Meretrix lyrata is 307 and BAF coefficient of methyl 

mercury is 165.000. 

Keywords: Accumulation coefficient, hard clam (Meretrix lyrata), mercury. 
 

1. Đặt vấn đề  

Sự tích tụ sinh học được định nghĩa như là một quá trình sinh vật lưu giữ các hóa chất 

trực tiếp từ môi trường vô sinh (nước, khí và đất) và từ nguồn thức ăn (truyền dưỡng). Các 

hóa chất trong môi trường được sinh vật hấp thu qua quá trình khuếch tán thụ động. Cơ quan 

đầu tiên cho việc hấp thu bao gồm màng phổi, mang và đường ruột. Các hóa chất phải xuyên 

qua lớp đôi lipit của màng để đi vào trong cơ thể. Tiềm năng tích tụ sinh học các hóa chất có 

liên quan với khả năng hòa tan của các chất trong lipit. Môi trường nước là nơi các chất có ái 

lực với lipit xuyên qua tấm chắn giữa môi trường tự nhiên và sinh vật. Bởi vì sông, hồ và đại 

dương như là các bể lắng các chất và sinh vật thủy sinh chuyển một lượng lớn nước xuyên 

qua màng hô hấp của chúng, nơi cho phép tách một lượng các hóa chất từ nước và tích lũy 

vào cơ thể. Thủy sinh vật có thể tích tụ vào cơ thể chúng các hóa chất và đạt đến mức cao hơn 

nồng độ chất đó có trong môi trường. 

Trong môi trường biển ven bờ, nhóm động vật nhuyễn thể sống đáy đã được các nhà 

khoa học chọn làm đối tượng nghiên cứu do khả năng tích tụ sinh học cao, đời sống ít di 

chuyển, ăn lọc mùn bã hữu cơ,... Điều này cũng đi kèm với nguy cơ mất an toàn cho con 

người khi sử dụng chúng làm thực phẩm nếu hàm lượng độc tính (ví dụ: nhóm kim loại nặng, 

nhóm hữu cơ khó phân hủy) tích tụ trong mô thịt và nội tạng đủ lớn. Nhóm động vật nhuyễn 

thể sống đáy đã đáp ứng các điều kiện như: đời sống tĩnh tại, có khả năng tích tụ chất ô 

nhiễm, đời sống đủ dài, kích thước phù hợp để cung cấp mô thịt đủ lớn phục vụ cho phân tích 

và dễ thu mẫu. Trong thực tế, khó có loài sinh vật nào đáp ứng được tất cả các tiêu chí. Loài 

nhuyễn thể hai mảnh vỏ, có khả năng tích tụ các chất ô nhiễm cao gấp nhiều lần trong môi 
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trường nước, ăn lọc và ít di chuyển nên chúng thường được chọn làm các sinh vật chỉ thị, đối 

tượng nghiên cứu trong lĩnh vực độc học môi trường.  

Vùng ven biển thành phố Hải Phòng có nhiều nơi nuôi ngao Meretrix lyrata như 

huyện Tiên Lãng, cửa sông Bạch Đằng, cửa sông Văn Úc [1]. Các bãi triều hình thành hai bên 

bờ khu vực của sông Bạch Đằng do sự tương tác giữa dòng chảy trong sông và dòng chảy ven 

bờ. Tại đây, nguồn dinh dưỡng từ cửa sông là điều kiện thuận lợi cho nuôi trồng thủy sản, đặc 

biệt là nuôi ngao [2]. Tại khu vực cửa sông Bạch Đằng, nguồn thải các hợp chất thủy ngân từ 

các nguồn công nhiệp (nhà máy nhiệt điện, nhà máy thép, sản xuất điện tử, nhà máy xi măng), 

nguồn giao thông, cảng, nông nghiệp và sinh hoạt [3]. Các nguồn thải thường chứa các hợp 

chất thủy ngân, có tính độc rất cao vì khả năng tích tụ theo chuỗi thức ăn và khả năng đào thải 

thấp. Các biến chứng khi nhiễm thủy ngân là nghiêm trọng, đặc biệt là thủy ngân hữu cơ 

(dạng cực độc là metyl thủy ngân). Bài báo nghiên cứu hệ số tích tụ thủy ngân của loài ngao 

Bến Tre để đánh giá khả năng tích tụ thủy ngân trong môi trường của sinh vật sống tại đây.  

2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 

2.1. Đối tượng 

Đối tượng thu mẫu là ngao trắng Bến tre (Meretrix lyrata) loại kích thước thương 

phẩm (kích thước có thể bán ngoài thị trường) tại xã Đồng Bài (Cát Hải - Hải Phòng).   

Ngành: Mollusca  

Lớp: Hai mảnh vỏ (Bivalvia)  

Bộ: Heterodonta 

Họ: Veneridae 

Giống: Meretrix 

Loài: Meretrix lyrata 

 

 
Hình 1. Loài ngao trắng Bến Tre (Meretrix lyrata) 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Phân tích thủy ngân trong nước và sinh vật 

Mẫu nước được xử lý như sau: Lấy 100 ml mẫu vào bình tam giác, thêm 5ml H2SO4 

(PA) và 2,5 ml HNO3. Sau đó, thêm 25ml KMnO4 vào bình tam giác và để yên trong 15 phút 

(để loại bỏ Clo). Sau đó thêm 8ml K2S2O8 vào bình tam giác chứa hỗn hợp mẫu, đun nóng 

trong nồi cách thủy ở 95oC. Để nguội ở nhiệt độ phòng, thêm NaCl-hydroxylamine sunfat để 

trung hòa lượng KMnO4 dư. Sục khí nitơ 10 phút để đuổi khí clo được tạo ra sau phản ứng 

(khí clo được hấp thụ ở bước sóng 253 nm, gần bước sóng hấp phụ của thủy ngân dễ gây sai 

số kết quả phân tích).  

Mẫu ngao được phân tách thành hai phần là dạ dày và mô thịt. Mô thịt ngao được xay 

bằng máy xay nghiền để đồng nhất mẫu và làm đông khô bằng thiết bị chuyên dụng trong 

vòng 48 giờ. Sau khi mẫu khô, đem ra nghiền nhỏ mịn. Mẫu được cho vào các túi kín có khóa 

kéo và bảo quản ở 4oC. Cân 1g mẫu mô thịt ngao khô cho vào bình bomb Teflon (chịu nhiệt 

độ 170oC và 10 atm), thêm 5 ml HNO3 PA và 2 ml H2O2, lắc đều. Đem mẫu vào lò sấy ở 

140oC trong 3 giờ. Chú ý: Dung dịch phải trong hay không có màu vàng nâu thì phân huỷ 

mẫu mới hoàn toàn.   

Phân tích dạng thủy ngân tổng số (HgT) và metyl thủy ngân (HgMe) trong nước và sinh 

vật theo phương pháp số 1631e của Cục bảo vệ môi trường Hoa kỳ (EPA, 2002) trong phòng 

thí nghiệm của Viện Tài nguyên và Môi trường biển và phòng thí nghiệm của Viện Minamata 

(Nhật Bản) [4]. 

Trong nghiên cứu này, giới hạn phát hiện của phương pháp được tính theo kết quả đo 

mẫu lặp 09 lần dung dịch chuẩn ở nồng độ 0,5 µg/l. Theo các kết quả phân tích mẫu lặp, kết 
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quả trung bình đo được là 0,51 µg/l, độ lệch chuẩn S là 0,03 µg/l, độ thu hồi là 102% cho thấy 

độ chính xác và tập trung của kết quả phân tích. Giá trị ts ứng với xác suất tin cậy 99 % với số 

lần đo (n = 9) là 3,36, từ đó xác định được giới hạn phát hiện phương pháp MDL = Sxts = 

0,12 µg/l.  

Để đánh giá độ chính xác của phương pháp, chúng tôi sử dụng các loại mẫu chuẩn 

sau: Mẫu chuẩn trầm tích MESS-3 của Canada có hàm lượng xác định là 0,091 µg/g ± 0,009. 

Kết quả đo mẫu MESS-3 tại phòng thí nghiệm Viện Tài nguyên và Môi trường biển (n = 4) là 

0,101 µg/g ± 0,012, sai số phân tích so với mẫu chuẩn là 10,9%, cho thấy phương pháp phân 

tích thủy ngân vô cơ tổng số đáp ứng yêu cầu để phân tích các mẫu môi trường. 

Cách tính hệ số tích tụ BAF (Bio Accumulation Factor) 

Hệ số tích tụ sinh học là quan hệ sự tập trung tương đối của nồng độ một chất trong 

mô của sinh vật sống với nồng độ chất đó trong môi trường nước [5].  

s

t

C

C
BAF        (1.1) 

Trong đó: 

- BAF được tính toán bằng dữ liệu thực nghiệm (l/kg mô khô); 

- Ct là nồng độ của chất ô nhiễm trong mô sinh vật (mg/kg mô 

khô); 

- Cs là nồng độ của chất ô nhiễm trong nước (mg/l). 

 
Hình 2. Sơ đồ thu mẫu ngoài hiện trường 

3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

Mẫu ngao được thu 10 đợt trong năm để phân tích hàm lượng tổng thủy ngân và hàm 

lượng metyl thủy ngân trong mô thịt ngao. Các mẫu nước thu 12 đợt và phân tích nồng độ 

tổng thủy ngân và nồng độ metyl thủy ngân. Các kết quả phân tích với số mẫu lặp (n= 5) được 

thể hiện ở bảng 1.  
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Bảng 1. Kết quả phân tích thủy ngân trong môi trường nước và mô thịt ngao 

Đợt thu mẫu 
Thời gian 

thu mẫu 

Thủy ngân tổng Metyl thủy ngân 

HgT trong 

mô ngao 

(ng/g) 

HgT trong 

môi trường 

nước (µg/l) 

HgMe 

trong mô 

ngao 

(ng/g) 

HgMe trong 

môi trường 

nước (ng/l) 

Đợt 1 (n=5) 27/7/2010 12,5 0,61 1,1 0,18 

Đợt 2 (n=5) 29/8/2010 24 0,52 7 0,16 

Đợt 3 (n=5) 27/9/2010 35 0,23 8,5 0,12 

Đợt 4 (n=5) 30/10/2010 37,9 0,36 10,45 0,18 

Đợt 5 (n=5) 4/12/2010 57,85 0,31 10,75 0,16 

Đợt 6 (n=5) 05/01/2011 47,1 0,30 13,65 0,15 

Đợt 7 (n=5) 27/01/2011 31,8 0,35 14,05 0,18 

Đợt 8 (n=5) 04/3/2011 53,7 0,25 15,1 0,13 

Đợt 9 (n=5) 08/4/2011 84,85 0,28 23,1 0,14 

Đợt 10 (n=5) 06/5/2011 87,9 0,77 24,55 0,23 

 

Đánh giá diễn biến của nồng độ thủy ngân trong môi trường nước 

 Theo kết quả phân tích bảng 1, nồng độ tổng thủy ngân và nồng độ metyl thủy ngân đã 

được biểu diễn biểu đồ hình 3. Nồng độ tổng thủy ngân dao động 0,25 ÷ 0,77 µg/l trong 10 

đợt. Xu hướng cho thấy nồng độ thủy ngân ở các tháng mùa mưa (tháng 6, 7, 8 và tháng 5 

năm sau) cao so với các tháng mùa khô (từ tháng 9 đến tháng 4 năm sau). Nồng độ metyl thủy 

ngân dao động 0,12 ÷ 0,23 ng/l trong 10 đợt. Xu thế của metyl thủy ngân chưa rõ ràng như xu 

thế của thủy ngân tổng số. Nồng độ metyl thủy ngân trong nước biển rất nhỏ chỉ chiếm 0,03 ÷ 

0,05% của tổng nồng độ thủy ngân. Mặc dù nồng độ metyl thủy ngân trong môi trường nước 

chiếm lượng nhỏ trong tổng nồng độ thủy ngân nhưng tính độc của nó rất cao khi đi vào cơ 

thể sinh vật và con người. Metyl thủy ngân là hình thái độc nhất của thủy ngân, có thể hoà tan 

trong mỡ hoặc các thành phần lipit của màng trong não, được tích tụ trong các tế bào với chu 

kì bán dài. Metyl thủy ngân có thể được vận chuyển từ mẹ sang con khi mẹ bị nhiễm độc. 

Metyl thủy ngân tích lũy ở thủy sản vì không thể loại bỏ theo quá trình chế biến thủy sản do 

metyl thủy ngân liên kết chặt với protein trong tế bào. Ví dụ: 95% metyl thủy ngân sẽ hấp thụ 

vào trong các bộ phận của loài cá sau 2 ngày và tồn tại trong cơ thể từ 70 ÷ 90 ngày [6]. Metyl 

thủy ngân sẽ đi vào cơ thể người thông qua việc ăn cá, gây ra bệnh Minamata (bệnh mất điều 

khiển thần kinh trung ương; được phát hiện lần đầu tiên tại Nhật Bản) khi mà cơ thể hấp thu 

một lượng metyl thủy ngân cao hơn 0,1 µg/kg/ngày [7].  

 

Hình 3. Biến thiên nồng độ HgMe và HgT trong nước theo thời gian 

Đánh giá diễn biến của nồng độ thủy ngân tích tụ trong mô thịt ngao  
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 Khi thủy ngân đi từ môi trường nước tích lũy vào sinh vật nói chung và loài ngao 

trắng nói riêng ở khu vực cửa sông Bạch Đằng, mức độ tích lũy thủy ngân trong ngao phụ 

thuộc vào từng thời điểm khác nhau trong năm. Chuỗi số liệu về hàm lượng thủy ngân tổng và 

metyl thủy ngân tích lũy trong mô thịt ngao được biểu diễn ở hình 4. 

 
Hình 4. Biến thiên hàm lượng thủy ngân tổng và metyl thủy ngân trong mô thịt ngao theo thời gian 

Theo hình 4, xu hướng tích lũy thủy ngân tổng trong mô thịt tăng dần từ đợt 1 đến đợt 

5 (từ tháng 7 đến tháng 12). Sau đó giảm từ đợt 5 đến đợt 7, đây là khoảng thời gian tháng 1, 

thời điểm mùa đông, nhiệt độ lạnh nhất trong năm. Giai đoạn này hàm lượng thủy ngân tổng 

tích lũy trong mô thịt giảm do có quá trình đào thải lớn hơn quá trình tích tụ ở thời điểm này. 

Điều kiện thời tiết ở tháng một là thời điểm mùa đông (nhiệt độ khoảng 15oC), chế độ sóng và 

dòng chảy ở bãi nuôi ngao rất mạnh do bị ảnh hưởng của gió mùa đông bắc nên ngao thường 

vùi mình xuống cát để chống chịu với thời tiết khắc nghiệt, bị giảm độ béo do thiếu thức ăn. 

Ở giai đoạn này, sóng biển mạnh nên ngao phải tiêu tốn một phần năng lượng để cố định trên 

nền cát bằng chân [8]. Trong thời gian ngao vùi mình dưới cát, chúng sử dụng năng lượng dự 

trữ tích tụ ở các mô mỡ, số liệu phân tích hàm lượng lipit trong mô của ngao ở hai đợt thu 

mẫu (đợt 6 và đợt 7) đều giảm [3]. Sự mất lipit có thể dẫn đến giải phóng các độc chất hòa tan 

trong lipit và đào thải một lượng thủy ngân được tích tụ trong các mô mỡ ra ngoài [8]. Sau đó 

hàm lượng thủy ngân tổng trong mô thịt tích lũy tăng lên từ đợt 7 đến đợt 10, tương ứng với 

thời gian từ tháng 3 đến tháng 5, đây là thời điểm mùa xuân, thức ăn dồi dào nên ngao phát 

triển mạnh. Đây cũng là thời điểm ghi nhận kết quả nghiên cứu về mức độ tích tụ thủy ngân 

tăng dần theo thời gian, tùy vào từng thời điểm tích tụ khác nhau. 

Hàm lượng HgMe tích tụ nhiều trong mô mỡ nhưng khi giảm hàm lượng lipit mà hàm 

lượng HgMe trong mô thịt vẫn tăng cho thấy tính bền vững của dạng thủy ngân này vì metyl 

thủy ngân liên kết chặt với protein trong tế bào cơ thủy ngân trong cơ thể ngao và cơ thể sinh 

vật nói chung [9]. Xu hướng tích tụ đối với hàm lượng thủy ngân HgMe trong mô thịt ngao 

tăng dần. Tốc độ tích lũy metyl thủy ngân trong mô thịt tăng từ 106% ÷ 127%, cá biệt ở đợt 2 

tăng 636% so với đợt 1. Tỷ lệ metyl thủy ngân chiếm trung bình 26%, tương tự kết quả 

nghiên cứu ở một số loài nhuyễn thể hai mảnh vỏ phân bố vùng cửa sông Rio de Janeiro của 

Brazil [10]. Để đánh giá mức độ tích tụ thủy ngân cực đại của ngao ở theo các đợt thu mẫu 

khác nhau cần căn cứ vào hệ số tích tụ sinh học của các dạng thủy ngân.  

Hệ số tích tụ sinh học tổng thủy ngân và metyl thủy ngân   

 Tính hệ số tích tụ sinh học theo công thức 1.1, kết quả tính hệ số tích tụ sinh học BAF 

của tổng thủy ngân và metyl thủy ngân được thể hiện trong bảng 2. 
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Bảng 2. Hệ số tích tụ sinh học BAF của các dạng thủy ngân 

Hệ số Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 Đợt 4 Đợt 5 Đợt 6 Đợt 7 Đợt 8 Đợt 9 Đợt 10 

BAFT 21 46 149 105 185 159 90 217 307 114 

BAFMe 6.011 
44.87

2 

73.91

3 

58.05

6 

69.35

5 

91.00

0 

80.28

6 

120.80

0 

165.00

0 

106.27

7 

 

Hệ số tích lũy của cả hai dạng thủy ngân (tổng và metyl thủy ngân) tại thời điểm thu 

mẫu theo đợt 9 (tháng 4). Đối với tổng thủy ngân, hệ số BAF là 307 và dạng metyl thủy ngân 

là 165.000. Hệ số tích tụ BAF cao nhất của hai dạng thủy ngân ở cùng thời điểm tháng 4 - đây 

là giai đoạn toàn bộ ngao của khu vực cửa sông Bạch Đằng được thu hoạch. Như vậy ngao 

được thu  vào giai đoạn tích tụ thủy ngân cao nhất, đây cũng là thời điểm ngao béo nhất. Sau 

đó ngao được bắt toàn bộ để giải phóng và cải tạo bãi cho mùa vụ mới. 

So sánh với hệ số tích tụ với loài Sò huyết (Anadara granosa), nhận thấy BAF của 

ngao tương đương với sò huyết vì loài này phân bố, kích thước và quy trình nuôi tương tự như 

ngao nên có thể thấy BAF của HgT với Sò huyết (BAF=355, đây là kết quả nghiên cứu đề tài 

mã số VAST06.07/11-12) chênh lệch không nhiều so với ngao (BAF=307) [11]. 

Hiện nay, các nghiên cứu về tích tụ thủy ngân trong mô ngao Meretrix lyrata còn rất 

thiếu, hoặc có nhưng số liệu quan trắc không đồng nhất giữa mẫu ngao và môi trường. Theo 

số liệu tháng 3/2011 của trạm Duyên hải Miền Bắc I đã công bố số liệu về thủy ngân tổng 

trong ruột ngao và trong nước ở khu vực Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa) và khu vực Cửa Lò (tỉnh 

Nghệ An) [12]. Số liệu quan trắc vào tháng 3, phù hợp với thời điểm ngao nuôi ở cửa sông 

Bạch Đằng có thể thu hoạch. Hệ số BAF đã chuyển đổi tương ứng với kích thước của ngao 

thu tại Sầm Sơn và Cửa Lò, tính hệ số BAF của ngao nuôi tại cửa sông Bạch Đằng theo hàm 

lượng thủy ngân của tổng phần mô và dạ dày. Sau khi quy đổi ra các hệ số BAF của ngao 

nuôi vùng cửa sông Bạch Đằng tương ứng với kích thước ngao nuôi tại hai khu vực Sầm Sơn 

và Cửa Lò nhận thấy hệ số tích tụ có sự chênh lệch khác nhau. Ngao nuôi ở cửa sông Bạch 

Đằng tích tụ cao hơn ngao thu mẫu tại Sầm Sơn là 130%, thấp hơn ngao ở thu mẫu tại Cửa Lò 

là 76% (hình 5).  

 
Hình 5. So sánh hệ số tích tụ BAF của ngao nuôi ở Bạch Đằng, Sầm Sơn và Cửa Lò 

 

Như vậy, sự tích tụ thủy ngân của ngao Meretrix lyrata ở các vùng khác nhau cho hệ 

số tích tụ BAF khác nhau hay cơ chế khác nhau, phụ thuộc vào phân vùng địa lý. Hiện nay, 

chưa đủ dữ liệu để so sánh hệ số tích tụ thủy ngân của ngao nuôi ở miền Nam, vựa ngao của 

cả nước, là một trong những điểm cần nghiên cứu thêm của tác giả trong thời gian tới.  
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4. Kết luận 

Hai dạng thủy ngân được xác định là tổng thủy ngân và metyl thủy ngân trong môi 

trường nước tại bãi ngao khu vực của sông Bạch Đằng (Hải Phòng), đều thấp hơn giới hạn 

cho phép. Trong mô thịt ngao, tổng thủy ngân tích lũy dao động từ 12,5 đến 87,9ng/g khô, 

mức độ tích lũy tăng từ thời điểm bắt đầu nuôi đến tháng 12, sau đó giảm trong tháng 1 và 

tiếp tục tăng cho đến khi thu hoạch vào tháng 5. Đối với metyl thủy ngân, tích lũy metyl tăng 

dần từ thời điểm bắt đầu nuôi đến khi thu hoạch, dao động từ 1,1 đến 24,6 ng/g khô. Hệ số 

tích lũy sinh học của dạng thủy ngân tổng BAF trong ngao Meretrix lyrata tính được là 307 

và hệ số BAF của metyl thủy ngân là 165.000. Sự tích tụ thủy ngân của ngao Meretrix lyrata 

ở các vùng Bạch Đằng, Sầm Sơn và Cửa Lò là khác nhau nên hệ số tích tụ BAF khác nhau, 

phụ thuộc vào điều kiện môi trường riêng của từng vùng. 
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Sử dụng các chỉ số để đánh giá chất lượng nước và phân loại mức độ  

phú dưỡng của vùng nước ven biển miền Bắc Việt Nam 
Using of indexes to evaluate water quality and classification level of eutrophication of coastal 

waters in the Northern part of Vietnam 
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Tóm tắt   

Với tốc độ phát triển kinh tế nhanh chóng cùng với quản lý thiếu chặt chẽ các chất ô 

nhiễm thải ra biển, nước biển ven bờ miền Bắc Việt Nam có nguy cơ ô nhiễm, có thể xảy ra 

hiện tượng phú dưỡng trong nước. Theo chỉ số SWQI các điểm khảo sát đều có chất lượng 

nước tốt, không bị ô nhiễm. Phân loại theo chỉ số dinh dưỡng TSI thì các thủy vực khảo sát 

đều thuộc nhóm trung dưỡng, theo chỉ số TRIX chỉ có điểm Đồ Sơn và Ba Lạt nước đang 

trong tình trạng phú dưỡng, các điểm còn lại đều thuộc nhóm thủy vực trung dưỡng. Có sự 

thống nhất tương đối giữa chỉ tiêu phân loại theo TSI và TRIX, sự phân loại phú dưỡng bằng 

chỉ số TSI có sự tương quan rõ hơn với kết quả phân loại chất lượng nước. 

Từ khóa: Môi trường biển, chỉ số chất lượng nước, phú dưỡng. 

Abstract  

With the quick development of the economy and loose management of pollutants 

discharging to the marine environment, the coastal sea water in the Northern part of Vietnam 

is in the risk of pollution and eutrophication may occur. Based on SWQI, the water quality of 

all surveyed spots satisfy the requirements and no pollution was found. The classification 

based on TSI nutritional index showed that all surveyed water bodies were of mesotropic 

type, and based on TRIX index, the water in Do Son and Ba Lat were eutrophic, the water in 

the remaining areas were mesotrophic. There is a relative unification between TSI and TRIX 

classifications, using TSI index to evaluate eutrophication shows a clearer relationship with 

water quality index. 

Keywords: Marine environment, water quality index, eutrophication. 
 

1. Mở đầu  

Vùng biển ven bờ Miền Bắc Việt Nam có bờ biển dài và tốc độ phát triển kinh tế, xã 

hội nhanh chóng. Tuy nhiên chính điều này lại đang tác động tiêu cực tới môi trường biển khi 

khó có thể kiểm soát nguồn gây ô nhiễm. Hiện tượng phú dưỡng là vấn đề được nghiên cứu 

nhiều nhất về ô nhiễm nước biển ven bờ (Rodhe, 1969; Hooper,1969; Vollenweider et al., 

1992). Phú dưỡng của một thủy vực là sự tăng cao quá mức nồng độ các chất dinh dưỡng dẫn 

đến gia tăng năng suất sinh học, làm xuất hiện hiện tượng nở hoa của tảo. Sau khi nở hoa, tảo 

bị suy tàn, quá trình phân hủy tảo chết bởi vi sinh vật sẽ tiêu thụ oxy và làm giảm nồng độ 

oxy trong nước. Hiện nay, trên thế giới cũng như ở Việt Nam, để đánh giá và phân loại tình 

trạng phú dưỡng trong nước mặt, các bộ chỉ tiêu phân loại và các thông số dinh dưỡng đã 

được áp dụng phổ biến. Với tình hình các nguồn gây ô nhiễm tại ven bờ biển Miền Bắc ngày 

càng tăng, trong khi công tác quản lý bảo vệ môi trường còn nhiều bất cập thì môi trường 

nước ven biển có nguy cơ xảy ra hiện tượng phú dưỡng. 

2. Tài liệu và phương pháp nghiên cứu 

Tài liệu sử dụng trong bài báo là các kết quả quan trắc năm 2015 của Trạm Quan trắc 

và Phân tích môi trường biển Miền Bắc. Phạm vi nghiên cứu là vùng biển ven bờ miền Bắc 

Việt Nam. Các mẫu nước được thu tại các trạm quan trắc Trà Cổ, Cửa Lục (Quảng Ninh), Đồ 

Sơn (Hải Phòng), Ba Lạt (Thái Bình), Sầm Sơn (Thanh Hóa), Cửa Lò (Nghệ An). Mẫu nước 
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được thu tại hai tầng: mặt và đáy, vào thời gian nước lớn và nước ròng trong kỳ nước cường; 

thu mẫu vào hai quý, đại diện cho hai mùa chính trong năm: mùa khô và mùa mưa. 

 

Hình 1. Vị trí các trạm quan trắc 

- Lấy mẫu nước bằng Batomet: Van Dorn Sampler thể tích 2 lít và 5 lít. Kỹ thuật bảo 

quản mẫu và thời gian lưu giữ được thực hiện theo TCVN 5998:1995. 

- Các thông số đo đạc tại hiện trường: 

+ Nhiệt độ nước được đo bằng nhiệt kế thuỷ ngân chuyên dụng hoặc máy đo nhiệt độ, 

chính xác đến 0,10C; 

+ Độ muối của nước biển (S ‰) xác định bằng máy đo độ muối - khúc xạ kế cầm tay 

(Hand Refrectometer) với độ chính xác đến 10/00; 

+ pH của nước được đo bằng máy đo pH, chính xác đạt 0,01 đơn vị; 

+ Oxy hòa tan trong nước được đo bằng máy đo oxy hoặc chuẩn độ theo phương pháp 

Winkler, chính xác đến 0,01 mg/l. 

- Các thông số phân tích tại phòng thí nghiệm: 

+ Xác định tổng rắn lơ lửng bằng phương pháp khối lượng; 
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+ Xác định độ muối nước biển bằng phương pháp chuẩn độ Mohr - Knudsen; 

  + Nhu cầu oxy hóa học (COD) được xác định bằng phương pháp oxy hóa Kali 

Permanganat (KMnO4) trong môi trường kiềm, chính xác đến 0,01 mg/l; 

+ Nồng độ dầu trong nước được chiết bằng n-hexan, sau đó làm khan bằng Na2SO4 

khan, xác định bằng phương pháp trọng lượng hoặc phương pháp so màu, sai số 0,025 mg/l; 

+ Nồng độ các chất dinh dưỡng: phosphat (PO4
3-), nitrit (NO2

-), ammoni (NH4
+), tổng 

nitơ, tổng phospho được xác định bằng phương pháp đo mật độ quang trên quang phổ kế 

DR/2000 HACH, USA. Sai số của các phép đo ammoni, PO4
3- và NO2

- là 0,1 g/l, của NO3
- là 

0,5 g/l; 

+ Chlorophyll-a được xác định bằng phương pháp đo màu quang phổ phần chiết trong 

axeton 90% tại các bước sóng 664, 647, 630 và 750 nm, sai số 10%; 

+ Coliform trong nước: Mẫu nước được lấy vào chai sạch đã khử trùng và đậy kín nút. 

Được bảo quản trong khoang lạnh. Xác định Coliform bằng phương pháp màng lọc với môi 

trường Lauryl sunfate ở nhiệt độ 370C trong thời gian 12 - 16 giờ, sai số 5%. 

 Xác định chỉ số chất lượng môi trường nước biển ven bờ SWQI [1]; được tính toán 

như sau: 

 

i = 1, 2, 3... n: Là chỉ số đánh số các điểm quan 

trắc đối với mỗi vùng nước biển ven bờ cụ thể. 

Ci: Nồng độ thực tế quan trắc được tại điểm i, 

thường là trị số trung bình năm. 

Co: Nồng độ chất ô nhiễm tối đa cho phép được 

quy định theo QCVN 10:2008/BTNMT. 

n: Số lượng điểm quan trắc tại nguồn nước cụ 

thể. 

Trị số 100: Là chỉ số chất lượng nước biển ven 

bờ quy ước, tương ứng với điều kiện nồng độ 

quan trắc thực tế bằng nồng độ giá trị giới hạn 

cho phép được quy định theo QCVN. 

Xác định chỉ số chất lượng môi trường nước biển ven bờ tổng hợp (SWQI0) như sau: 

SWQI0 = [SWQI(TSS) + SWQI(BOD5) + SWQI(Amoni) + SWQI(dầu mỡ) + SWQI(Pb) + 

SWQI(T.coli)] / 6                                                                                            (1) 

Môi trường nước biển ven bờ có chất lượng tốt: SWQI0 ≤ 50; 

Môi trường nước biển ven bờ không bị ô nhiễm: 50 < SWQI0 ≤ 100; 

Môi trường nước biển ven bờ bị ô nhiễm: 100 < SWQI0 ≤ 200; 

Môi trường nước biển ven bờ bị ô nhiễm nặng: 200 < SWQI0 ≤ 300; 

Môi trường nước biển ven bờ bị ô nhiễm rất nặng: SWQI0 > 300. 

Tính hệ số tai biến RQ [2] 

RQ = Ci/Ctc                         (2) 

Trong đó: 

Ci là nồng độ chất i; 

Ctc là nồng độ GHCP đối với nước nuôi trồng thủy sản và nước dùng cho bãi tắm theo 

QCVN 10:2008/BTNMT và ngưỡng ASEAN. 

Theo (Nguyễn Tác An và nnk, 2004) 

Nếu RQ < 0,25, rất an toàn về mặt môi trường; 
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Nếu 0,25 < RQ < 0,75, an toàn về mặt môi trường; 

Nếu 0,75 < RQ < 1, có nguy cơ gây tai biến môi trường; 

Nếu RQ > 1, gây tai biến môi trường. 

Tính chỉ số Carlson TSI [3] 

Chỉ số TSI được Carlson cùng với cộng sự nghiên cứu xây dựng năm 1977, là phương 

pháp phân loại mức độ phú dưỡng dựa trên hàm lượng photpho tổng, hàm lượng chlorophyll-

a và độ trong của nước. Photpho là nguyên tố dinh dưỡng quan trọng cho sự phát triển của 

tảo, được coi là đại lượng đặc trưng cho tiềm năng phát triển tảo trong môi trường nước. Còn 

chlorophyll-a là đại lượng đặc trưng cho sinh khối tảo. Độ trong của nước được đo bằng đĩa 

Sechi, độ trong càng lớn thì độ đục càng nhỏ. Công thức tính toán được xây dựng cho 3 thông 

số tương ứng là: 

TSI (PO4
3-) = 4,15 + 14,42 x ln(PO4

3-)                                              (3) 

TSI (Chl-a) = 30,6 + 9,81 x ln(Chl-a)                                                (4) 

TSI (SD) = 60 – 14,41 x ln(SD) 

      TSI = 
                                            (5) 

Trong đó PO4
3- và Chl-a tính bằng (µg/l) còn SD tính bằng (m) 

Mức độ phú dưỡng của thủy vực theo TSI được phân loại theo bảng sau: 

Bảng 1. Phân loại mức độ phú dưỡng theo TSI 

Điểm TSI Mức độ phú dưỡng 

0 - 40 Oligotrophic: nghèo dinh dưỡng 

40 - 50 Mesotrophic: trung dưỡng 

50 - 70 Eutrophic: phú dưỡng 

>70 Hypereutrophic: siêu phú dưỡng 

Tính chỉ số dinh dưỡng TRIX [4] 

Chỉ số TRIX được tính toán dựa trên công thức được xây dựng bởi Vollenweider và 

các cộng sự năm 1998: 

TRIX = [ Log10 (PO4
3-×TN×Chl α×D%O2) + a] / b                   (6) 

Trong đó: 

Chl-α là nồng độ Chlorophyl-α trong nước đơn vị μg/l;  

D%O2 là độ lệch giữa DO đo được và DObh ở nhiệt độ xác định (%); 

TN là thành phần nitơ khoáng hay nồng độ tổng nitơ vô cơ hòa tan trong nước, DIN = 

N (N-NO3
- + N-NO2

- + N-NH4
+) đơn vị µg/l; 

[PO4] là nồng độ tổng Phốtpho vô cơ trong nước (P-PO4
3-) đơn vị µg/l; 

Các tham số a = 1,5 và b = 1,2 là các hệ số được đề xuất bởi Giovanardi và 

Vollenweider (2004) để cố định chỉ số giới hạn dưới và cũng để cố định thang đo từ 0 đến 10. 

Sau khi tính toán, mức độ phú dưỡng tại thủy vực được phân loại như sau: 

Bảng 2. Phân loại mức độ phú dưỡng theo TRIX 

Điểm TRIX Mức độ phú dưỡng 

0 - 4 Oligotrophic: nghèo dinh dưỡng 

4 - 6 Mesotrophic: trung dưỡng 

6 - 8 Eutrophic: phú dưỡng 

>8 Hypereutrophic: siêu phú dưỡng 

 

Thông qua các nhóm chỉ số này, các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phú dưỡng hóa 

được sử dụng kết hợp để xác định và phân loại rõ tình trạng phú dưỡng tại vùng biển được 

chọn làm đối tượng nghiên cứu.  

 

3

)()()( SDTSIaChTSITPTSI 
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3. Kết quả và thảo luận 

3.1 Chỉ số chất lượng nước vùng biển ven bờ Miền Bắc Việt Nam 

Hệ số tai biến RQ (Risk Quotent) 

 Kết quả tính toán hệ số tai biến (RQ) đối với nước biển ven bờ dùng cho nuôi trồng 

thuỷ sản được trình bày trong bảng 3. 

Bảng 3. Hệ số tai biến (RQ) môi trường nước vùng biển ven bờ Miền Bắc Việt Nam 

Thông số Trà Cổ Cửa Lục Đồ Sơn Ba Lạt Sầm Sơn Cửa Lò TB, trạm 

DO 0,766 0,772 0,815 0,754 0,721 0,856 0,778 

COD 0,840 0,753 0,880 0,861 0,914 1,029 0,880 

PO4
3- 0,949 1,213 1,540 1,672 1,007 1,186 1,261 

NO2
- 0,478 0,875 1,425 1,732 0,866 1,083 1,076 

NO3
- 1,113 1,472 2,283 2,490 1,473 1,514 1,724 

NH4
+ 0,305 0,618 0,985 1,446 0,401 0,462 0,703 

TSS 1,442 0,635 1,655 1,224 1,112 0,589 1,110 

Chlorophyll - a 0,572 1,025 0,909 0,658 0,742 0,648 0,759 

Coliform 0,355 1,100 0,423 0,833 0,643 0,587 0,657 

Dầu mỡ 0,075 0,438 0,500 0,388 0,138 0,538 0,346 

Lindan 0,000 0,000 0,000 0,004 0,000 0,004 0,004 

Aldrin 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Endrin 0,199 0,269 0,162 0,166 0,157 0,212 0,194 

DDE 0,348 0,000 0,408 0,000 0,000 0,000 0,378 

Dieldrin 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

DDD 1,404 1,223 2,361 2,140 2,421 1,593 2,059 

DDT 0,260 0,230 0,258 0,000 1,425 0,263 1,441 

Đồng (Cu) 0,699 0,434 0,366 1,337 0,166 0,572 0,595 

Chì (Pb) 0,007 0,011 0,006 0,005 0,003 0,003 0,006 

Kẽm (Zn) 0,246 0,385 0,284 0,414 0,139 0,231 0,283 

Cadimi (Cd) 0,025 0,040 0,020 0,108 0,010 0,012 0,036 

Asen (As) 0,278 0,494 0,461 0,694 0,286 0,195 0,401 

Thủy ngân (Hg) 0,070 0,300 0,340 0,380 0,340 0,380 0,300 

Crom (Cr) 0,026 0,287 0,179 0,209 0,075 0,087 0,144 

Sắt (Fe) 8,710 8,040 8,395 10,015 7,060 6,225 8,075 

Mangan (Mn) 0,010 0,024 0,080 0,098 0,007 0,013 0,039 

RQtb 0,738 0,794 0,951 1,063 0,773 0,703 0,894 

Ghi chú: RQtb- tính trung bình hệ số rủi ro các thông số quan trắc. 

Xét toàn vùng biển, năm 2015 môi trường nước có hệ số tai biến RQts trung bình 

(0,894  Nguy cơ tai biến môi trường). Khi xét từng trạm quan trắc có số vùng bị ô nhiễm 

(4/6) vì có hệ số RQtb > 0,75. Hệ số RQ thấp nhất tại trạm Cửa Lò (0,703 < 0,75); cao nhất 

tại trạm Ba Lạt (1,063 > 1).  
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Hình 2. RQtb trung bình của môi trường nước biển ven bờ Miền Bắc Việt Nam 

Xác định các giá trị của chỉ số chất lượng môi trường nước biển cho từng thông số ô nhiễm  

Bảng 4. Kết quả đánh giá chất lượng nước biển ven bờ Miền Bắc Việt Nam 

Chỉ số Trà Cổ Cửa Lục Đồ Sơn Ba Lạt Sầm Sơn Cửa Lò TB, trạm 

SWQI (TSS) 144,2 63,5 165,5 122,4 111,2 58,9 111,0 

SWQI (COD) 84,0 75,3 88,0 86,1 91,4 102,9 88,0 

SWQI (Amoni) 30,5 61,8 98,5 144,6 40,1 46,2 70,3 

SWQI (Dầu mỡ) 7,5 43,8 50,0 38,8 13,8 53,8 34,6 

SWQI (Pb) 0,7 1,1 0,6 0,5 0,3 0,3 0,6 

SWQI (T.Coli) 35,5 110,0 42,3 83,3 64,3 58,7 65,7 

SWQI0  50 59 74 79 54 53 62 

Đánh giá  
Chất 

lượng tốt 

Không bị 

ô nhiễm 

Không bị 

ô nhiễm 

Không bị 

ô nhiễm 

Không bị 

ô nhiễm 

Không bị 

ô nhiễm 

Không bị 

ô nhiễm 

Kết quả tính toán bảng 4 cho thấy chất lượng nước biển ven bờ Miền Bắc Việt Nam ở 

mức “50 < SWQI = 62 < 100  không bị ô nhiễm”; trạm Trà Cổ có hệ số SWQI thấp nhất 

(SWQI = 50  chất lượng tốt); cao nhất là trạm Ba Lạt (SWQI = 79  không bị ô nhiễm).  

 
Hình 3. Chỉ số chất lượng nước biển ven bờ Miền Bắc Việt Nam   
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3.2. Phân loại mức độ phú dưỡng theo chỉ số TRIX và TSI 

Theo chỉ số TRIX, chỉ có điểm Đồ Sơn và Ba Lạt nằm trong tình trạng phú dưỡng, các 

điểm còn lại đều thuộc nhóm thủy vực trung dưỡng.  

 
Hình 4. Đồ thị phân loại mức độ phú dưỡng theo TRIX 

Theo chỉ số phân loại TSI cà 3 điểm khảo sát đều có chất lượng nước tốt, thủy vực đều 

thuộc nhóm trung dưỡng. 

 
Hình 5. Đồ thị phân loại mức độ phú dưỡng theo TSI 

Ta có thể phân loại tình trạng phú dưỡng tại các điểm khảo sát và toàn vùng như sau: 

 

Bảng 5. Phân loại tình trạng phú dưỡng nước biển vùng biển ven bờ Miền Bắc Việt Nam 

Điểm khảo sát TRIX TSI 

Trà Cổ Trung dưỡng Trung dưỡng 

Cửa Lục Trung dưỡng Trung dưỡng 

Đồ Sơn Phú dưỡng Trung dưỡng 

Ba Lạt Phú dưỡng Trung dưỡng 

Sầm Sơn Trung dưỡng Trung dưỡng 

Cửa Lò Trung dưỡng Trung dưỡng 

Toàn vùng Trung dưỡng Trung dưỡng 
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Dựa vào bảng trên, ta cũng dễ thấy rằng có sự thống nhất tương đối giữa chỉ tiêu phân 

loại theo TSI và TRIX. So sánh với kết quả phân loại chất lượng nước của các điểm khảo sát, 

nhận thấy sự phân loại phú dưỡng bằng chỉ số TSI có sự tương quan rõ hơn với kết quả phân 

loại chất lượng nước.  

4. Kết luận 

Chất lượng nước biển ven bờ phía Bắc Việt Nam năm 2015 ở mức “không bị ô nhiễm” 

nhưng có “nguy cơ tai biến môi trường”. Phân loại theo chỉ số dinh dưỡng TSI thì các thủy 

vực khảo sát đều thuộc nhóm trung dưỡng, theo chỉ số TRIX chỉ có điểm Đồ Sơn, Ba Lạt 

nước đang trong tình trạng phú dưỡng, các điểm còn lại đều thuộc nhóm thủy vực trung 

dưỡng. 
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Nghiên cứu đề xuất quy hoạch hệ thống tiếp nhận chất thải từ tàu  

cho khu vực cảng biển Hải Phòng để đáp ứng các yêu cầu của Công ước 

MARPOL 73/78 
Proposals for planning of system receiving waste from vessels for  

Haiphong port to meet the requirements of the MARPOL 73/78 
 

Trần Anh Tuấn 
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam,  

anhtuan.tcep@gmail.com 

Tóm tắt 

Việt Nam đã chính thức là thành viên đầy đủ của Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô 

nhiễm từ tàu (MARPOL 73/78) từ năm 2015. Một trong các yêu cầu của Công ước Marpol 

đối với các chính quyền cảng thành viên phải đảm bảo khả năng đáp ứng yêu cầu tiếp nhận 

các chất thải từ tàu ra vào khu vực cảng của mình. Để đáp ứng yêu cầu này, Bộ Giao thông 

vận tải đã phê duyệt đề án “Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng, đề xuất quy hoạch và triển khai 

xây dựng các công trình tiếp nhận và xử lý chất thải từ tàu biển đáp ứng yêu cầu của công 

ước MARPOL” tại Quyết định 1533/QĐ-BGTVT ngày 4 tháng 5 năm 2015. Trong bài báo 

này, tác giả sẽ trình bày kết quả nghiên cứu đề xuất quy hoạch chi tiết hệ thống tiếp nhận và 

cơ sở xử lý chất thải từ tàu cho khu vực cảng biển Hải Phòng trên cơ sở quy hoạch chi tiết 

nhóm cảng biển phía Bắc đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 đã được Bộ Giao thông 

vận tải phê duyệt cho các khu bến Sông Cấm, khu bến Đình Vũ, khu bến Yên Hưng, khu bến 

Lạch Huyện và các khu chuyển tải. 

Từ khóa: Công ước MARPOL 73/78, quy hoạch thu gom chất thải, chất thải từ tàu. 

Abstract 

Vietnam has officially been a full member of the International Convention for the 

Prevention of Pollution from Ships (MARPOL 73/78) since 2015. One of the requirements of 

the MARPOL 73/78 for the Authorities of the member ports is to ensure the ability to meet the 

requirements of receiving waste from the ship into their port area. To meet this requirement, 

the Ministry of Transport has approved the project " Study, assess the current situation, 

propose planning and implement the construction of works receiving and processing the 

waste from the ships, which meet the requirements of MARPOL Convention " at the Decision 

No 1533/QD-BGTVT dated May 4, 2015. In this paper, the author will present result of the 

research, propose detailed planning for receiving system and waste treatment facilities from 

ships for Hai Phong seaport area on the basis of detailed planning of the North port group up 

to 2020 and oriented to 2030, which was approved by the Ministry of Transport for Cam 

River wharf, Dinh Vu wharf, Yen Hung wharf, Lach Huyen wharf and transshipment areas. 

Keywords: MARPOL Convention 73/78, waste collecting plan, wastes from ship. 
 

Mở đầu 

Một trong những tác động của hoạt động hàng hải tới môi trường biển đó là do sự phát 

sinh chất thải rắn, nước thải và chất thải nguy hại trong hoạt động của tàu biển. Việc quản lý 

chất thải phát sinh từ hoạt động của tàu biển đã được tổ chức Hàng hải quốc tế rất quan tâm 

và được quy định cụ thể bởi Công ước MARPOL 73/78. Một trong các yêu cầu của Công ước 

Marpol đối với các chính quyền cảng thành viên phải đảm bảo khả năng đáp ứng yêu cầu tiếp 

nhận các chất thải từ tàu ra vào khu vực cảng của mình. Việt Nam đã tham gia phụ lục I, II từ 

năm 1991, phụ lục III, IV, V, VI từ năm 2015 và cũng đã có những quy định về việc quản lý 

chất thải phát sinh từ tàu tại các cảng biển, tuy nhiên công tác chuyển giao và tiếp nhận chất 

thải từ tàu tại các cảng biển của Việt Nam nói chung và khu vực cảng biển Hải Phòng nói 

riêng còn nhiều khó khăn do thiếu cơ sở hạ tầng kỹ thuật. Việc nghiên cứu và đề xuất quy 

hoạch chi tiết hệ thống thu gom và xử lý chất thải từ tàu tại khu vực cảng biển Hải Phòng là 
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rất cần thiết để giúp các bến cảng khu vực Hải Phòng đáp ứng được các yêu cầu của Công 

ước MARPOL và góp phần bảo vệ môi trường biển.  

1. Các chất thải phát sinh từ hoạt động tàu biển [1] 

1.1. Chất gây ô nhiễm không khí 

Quá trình sử dụng nhiên liệu của động cơ tàu biển sẽ phát sinh ra các chất ô nhiễm 

dạng khí như bụi, CO, SO2, NOx, VOC,…Nhiên liệu của các phương tiện thủy thường là các 

nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh và các tạp chất cao nên quá trình cháy sẽ phát sinh nhiều 

chất ô nhiễm hơn so với các phương tiện giao thông khác. Ô nhiễm không khí tại cảng biển 

chủ yếu từ việc đốt nhiên liệu của động cơ sử dụng dầu FO, RO,… chủ yếu tập trung vào các 

chất ô nhiễm chính: NO2, PM10 và PM2.5, SO2, CO, VOC, CO2, N2O, CH4. 

Bên cạnh đó hoạt động của tàu biển còn phát thải các chất khí gây suy thoái tầng ozon 

từ các thiết bị bảo quản lạnh trên tàu. Các tàu chở dầu mỏ và các sản phẩm chế biến từ dầu mỏ 

còn phát sinh các khí hydrocacbon (VOC) cũng là một trong các khí ô nhiễm không khí cần 

được kiểm soát. 

1.2. Nước thải sinh hoạt   

Ô nhiễm do nước thải sinh hoạt chủ yếu từ hoạt động của các thủy thủ trên các tàu. 

Ước tính mỗi tàu thuyền hoạt động trung bình có khoảng 20 thủy thủ thì khối lượng nước thải 

sinh hoạt hàng ngày được dự tính như sau (với định mức được tính toán là 100 

lít/người/ngày): 20 người/tàu x 100 lít/người/ngày = 2 m3/tàu/ngày.  

Thành phần của nước thải sinh hoạt chứa nhiều chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học, các 

chất lơ lửng, dầu mỡ và các vi sinh vật nếu không được xử lý sẽ là nguồn gây ô nhiễm môi 

trường nước. Quá trình phân hủy các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt sẽ phát sinh 

nhiều chất gây mùi hôi thối. 

1.3. Chất thải rắn sinh hoạt 

Các loại chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ tàu chủ yếu là thức ăn thừa, đồ hộp, nilon, 

kim loại và giấy bao gói… Khối lượng chất thải phụ thuộc vào số lượng người trên tàu và 

chủng loại tàu. Trung bình lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên tàu chở hàng là 1,5 

kg/người.ngày và đối với tàu khách là 3 kg/người.ngày. Trong thành phần chất thải sinh hoạt 

trên tàu chất thải thực phẩm chiếm khoảng 20%, chất thải dễ cháy chiếm 40% - 50%, chất 

không cháy 25% - 40%. Đối với chất thải này trên các tàu lớn được thiêu huỷ bằng đốt trong 

các lò đốt, các tàu không có lò đốt thì chúng được lưu trữ trong các thùng đựng rác và được 

đưa lên bờ tại các cảng.  

1.4. Chất thải nguy hại 

Chất thải nguy hại (CTNH) phát sinh trên tàu biển từ hai nguồn: 

- Chất thải nguy hại phát sinh từ hầm tàu do quá trình hoạt động, sửa chữa, bảo dưỡng 

các máy móc, động cơ trên tàu chủ yếu là các chất thải dính dầu bao gồm dầu thải, giẻ dính 

dầu, các gioăng đệm cao su dính dầu, nước thải nhiễm dầu. 

- Chất thải phát sinh từ hàng hóa vận chuyển trên tàu: Hàng hóa vận chuyển trên tàu 

rất đa dạng bao gồm cả thành phần nguy hại với con người và môi trường như hóa chất, dầu 

mỏ... các hàng hóa này nếu bị hư hỏng hay rơi vãi sẽ trở thành chất thải nguy hại. 

2. Đánh giá nhu cầu thu gom và xử lý chất thải phát sinh từ tàu tại khu vực cảng biển 

Hải Phòng  

2.1. Lượng chất thải từ tàu được tiếp nhận tại khu vực cảng biển Hải Phòng 

Khi Việt Nam chưa tham gia các phụ lục III, IV, V, VI thì việc chuyển giao, tiếp nhận 

chất thải từ tàu tại các cảng biển là chưa bắt buộc và các cơ quan quản lý về hàng hải của Việt 

Nam cũng chưa kiểm soát chặt chẽ hoạt động này nên số lượt tàu có hoạt động chuyển giao 

và lượng chất thải thực tế được chuyển giao là rất ít. Hiện tại chưa có hệ thống khai báo và 

thống kê lượng chất thải từ tàu được thu gom tại các cảng biển Hải Phòng nên số liệu thống 
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kê được của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng trong các năm qua chưa phản ảnh chính xác lượng 

chất thải phát sinh. 

Bảng1. Lượng chất thải từ tàu được thu gom từ khu vực cảng biển Hải Phòng [1] 

Năm Lượng nước thải tương ứng (tấn) 

Rác thải (tấn) 

 
Lượt 

chiếc 

Nước 

rửa két 

Nước 

dằn 

bẩn 

Dầu cặn 
Dầu lẫn 

nước 

Tổng 

cộng 
Lượt tàu Tổng cộng 

2004 180 150,7 70 95,2 542,3 858,2   

2005 197 135,6 65,4 120,8 612,2 934   

2006 289 396,5 134,7 148,4 819,7 1.499,3   

2007 345 425,2 165,3 162,2 955,8 1.708,5   

2008 394 355 506 256,1 1.156 2.273,1   

2010 248 241,5 120,7 731,58 1273,35 2.312 2894 151,2 

2011 394 - - - - 4.578 3.166 170 

2012 89 - - - - 917 - - 

Như vậy, nếu so sánh với số lượt tàu ra vào thực tế thì số lượt tàu thu gom và lượng 

chất thải thu gom được tại khu vực cảng biển Hải Phòng thống kê được là rất ít. Các loại chất 

thải thu gom chủ yếu là dầu thải, nước thải nhiễm dầu và rác thải sinh hoạt, còn nước thải sinh 

hoạt vẫn chưa tiến hành thu gom. Tình trạng này cũng là thực trạng chung của các cảng biển 

trên cả nước, nguyên nhân của tình trạng này có thể do một trong các nguyên nhân sau: 

- Chất thải từ tàu tại các cảng biển được thu gom trực tiếp bởi các đơn vị dịch vụ thu 

gom do chủ tàu liên hệ mà không thông qua Cảng vụ Hàng hải nên các cơ quan chức năng 

không thống kê được số lượng.  

- Các cảng biển không đáp ứng được nhu cầu thanh thải của các tàu biển khi vào cập 

cảng do vậy các tàu không thanh thải khi cập cảng Hải Phòng. 

- Các cơ quan quản lý của Việt Nam chưa có đủ năng lực kiểm tra giám sát việc quản 

lý rác thải trên tàu biển nên nhiều tàu đã xả trực tiếp chất thải xuống biển. 

Theo thống kê của Cục Hàng hải Việt Nam các bến khu vực cảng biển Hải Phòng đều 

chưa đủ năng lực tiếp nhận và xử lý chất thải từ tàu, đặc biệt là nước thải. Hiện nay công tác 

tiếp nhận chất thải từ tàu tại khu vực cảng biển Hải Phòng đều do các tổ chức không trực 

thuộc cảng thực hiện. Đa phần đây là các đơn vị có vốn đầu tư từ khối tư nhân, thu lợi nhuận 

từ việc thu phí thu gom và xử lý chất thải cũng như từ nguồn lợi từ việc xử lý nước thải. Các 

đơn vị này không hoạt động chuyên biệt về thu gom chất thải từ tàu mà hoạt động kết hợp với 

việc thu gom chất thải trên đất liền nên không có các trang thiết bị đồng bộ, chuyên dụng cho 

việc thu gom chất thải từ tàu biển [2]. 

2.3. Đánh giá nhu cầu và năng lực thu gom và xử lý chất thải từ tàu tại cảng biển khu 

vực Hải Phòng khi Việt Nam tham gia đầy đủ các phụ lục của Công ước MARPOL 

1/ Nhu cầu thu gom 

Khi Việt Nam tham gia đầy đủ các phụ lục của Công ước MARPOL thì công tác 

chuyển giao, tiếp nhận chất thải từ tàu tại các cảng biển là bắt buộc và sẽ được kiểm soát chặt 

chẽ hơn, cùng với sự tăng trưởng về lượng hàng hóa thông qua cảng biển Hải Phòng trong 

những năm tới nên lượng chất thải có nhu cầu chuyển giao tại cảng biển Hải Phòng sẽ tăng 

nhanh chóng. 

Theo số liệu thống kê lượng hàng hóa thông qua cảng Hải Phòng giai đoạn 2013 - 

2015 tăng trung bình từ 6 - 7% thấp hơn trung bình cả nước (10,7 - 11,3%). Tuy nhiên, theo 

dự báo thì giai đoạn 2015 - 2020 tốc độ tăng trung bình của cảng Hải Phòng là 8 %/năm và 

đạt 104 triệu tấn vào năm 2020, đến năm 2030 đạt 178 triệu tấn tăng 71,6% so với năm 2020. 

Tổng trọng tải của các tàu cập bến cũng sẽ tăng dần theo từng năm. Căn cứ vào dự báo tăng 

sản lượng hàng hóa thông qua cảng Hải Phòng và xu thế tăng trọng tải của tàu chúng tôi tính 
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toán lượng tàu biển ra vào cảng và lượng chất thải có nhu cầu chuyển giao tại khu vực cảng 

biển Hải Phòng đến năm 2030 [3]. 

Bảng 2. Ước tính lượng tàu biển ra vào và lượng chất thải có nhu cầu chuyển giao 

 tại khu vực cảng biển Hải Phòng đến năm 2030 

  
Tổng lượt 

tàu 

Lượng chất thải phát sinh 

STT Năm 
Chất thải nguy hại 

(tấn) 
Nước thải 

(m3) 
Rác thải 

(Tấn) 

  
lượt tàu tổng lượt tàu tổng lượt tàu tổng 

1 2020 20.800 
1,5 

31.200 
2,4 

49.920 
0,12 

2.496 

2 2030 23.733 35.600 56.959 2.848 

2/ Năng lực thu gom 

Đối với chất thải nguy hại: Hiện tại chỉ có một đơn vị tham gia thu gom chất thải nguy 

hại từ tàu biển tại khu vực cảng biển Hải Phòng là Công ty Cổ phần Hòa Anh với trang thiết 

bị thu gom bao gồm 5 phương tiện thủy tổng trọng tải 599 tấn, 03 xe bồn tổng trọng tải 15 tấn 

và 5 xe tải trọng tải 20 tấn do vậy sẽ không đủ năng lực để thu gom toàn bộ lượng chất thải 

nguy hại từ tàu trên một khu vực rộng lớn của cảng biển Hải Phòng. Để đáp ứng yêu cầu thu 

gom chất thải từ tàu cho khu vực cảng biển Hải Phòng cần khuyến khích thêm các đơn vị 

tham gia đầu tư các trang thiết bị và phương tiện thu gom chất thải nguy hại từ tàu [1]. 

Đối với việc thu gom rác thải do nhu cầu thu gom hiện tại khoảng 200 tấn/năm nên 

Công ty Môi trường đô thị Hải Phòng mới đầu tư có 5 phương tiện xe thu gom rác thải cảng 

và 02 phương tiện thủy thu gom dưới nước nên với nhu cầu gia tăng đột biến lượng rác thải 

cần thu gom thì với lực lượng như vậy sẽ không đủ đáp ứng. Tuy nhiên, Công ty Môi trường 

đô thị Hải Phòng hoàn toàn có khả năng đầu tư thêm các trang thiết bị để đáp ứng nhu cầu thu 

gom. 

Đối với nước thải sinh hoạt: Hiện tại chưa có bến cảng nào có trang thiết bị tiếp nhận 

và cũng chưa có đơn vị nào cung cấp dịch vụ tiếp nhận nước thải sinh hoạt từ tàu tại khu vực 

cảng biển Hải Phòng nên hoàn toàn chưa đáp ứng được.  

3/ Năng lực xử lý [1] 

Đối với chất thải nguy hại: tại Hải Phòng có nhiều đơn vị đang tham gia xử lý chất 

thải nguy hại và Hải Phòng cũng đã có quy hoạch hệ thống cơ sở xử lý chất thải nguy hại nên 

hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu xử lý chất thải nguy hại thu gom được từ tàu biển đến năm 

2020 và đến năm 2030, mặc dù trên lý thuyết năng lực của các đơn vị xử lý vẫn đáp ứng được 

nhu cầu xử lý chất thải nguy hại từ tàu. Tuy nhiên, thực tế nhu cầu xử lý chất thải nguy hại tại 

các cơ sở công nghiệp tại Hải Phòng cũng tăng cao và hầu hết các cơ sở này khó có thể mở 

rộng thêm quy mô sản xuất do vậy sẽ không đáp ứng được nhu cầu xử lý chất thải nguy hại 

nên cần phải được đầu tư thêm. 

Với các hệ thống xử lý rác thải của thành phố Hải Phòng hiện tại và đã được quy 

hoạch sẽ đảm bảo xử lý 100% đến năm 2030. 

Đối với nước thải sinh hoạt: tương tự như đối với công tác thu gom các cảng biển khu 

vực Hải Phòng đều chưa đáp ứng được yêu cầu xử lý nước thải sinh hoạt thu gom từ tàu biển.  

3. Đề xuất quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật thu gom và xử lý chất thải từ tàu tại khu 

vực cảng biển Hải Phòng 

3.1. Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển khu vực Hải Phòng [3] 

Theo quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển phía Bắc (nhóm 1) đến năm 2020, định 

hướng đến 2030 được ban hành theo Quyết định số 1741/QĐ-BGTVT, ngày 03/08/2011 của 

Bộ Giao thông Vận tải thì Cảng Hải Phòng: “Là cảng tổng hợp quốc gia, cửa ngõ quốc tế (loại 

IA), gồm các khu bến cảng trên sông Cấm, khu bến cảng Đình Vũ (gồm cả Nam Đình Vũ), 

khu bến cảng Lạch Huyện và khu bến cảng Yên Hưng - Đầm nhà Mạc”. Cụ thể như sau: 

- Khu bến cảng Đình Vũ (gồm cả Nam Đình Vũ): bao gồm bến tổng hợp, container và 

các bến chuyên dụng hiện tại đang khai thác và các bến tiếp tục đầu tư xây dựng theo quy 
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hoạch cho cỡ tàu đến 20.000 DWT. Dự kiến lượng hàng hóa thông qua vào năm 2020 đạt 

khoảng 31 triệu tấn/năm, và dự kiến lượng hàng năm 2013 đạt khoảng 42 triệu tấn/năm. 

- Khu bến cảng trên sông Cấm: các bến khu sông Cấm hạn chế phát triển và chỉ đầu tư 

chiều sâu để duy trì khai thác cho tàu 10.000 DWT, các bến này sẽ từng bước chuyển đổi 

công năng theo quy hoạch của thành phố. Lượng hàng hóa thông qua bến vào năm 2020 đạt 

khoảng 20 triệu tấn và giảm dần đến năm 2030 dự kiến đạt khoảng 18 triệu tấn/năm. 

- Khu bến cảng Lạch Huyện: khu bến mới đang được xây dựng và phát triển trong thời 

gian tới bao gồm bến tiếp nhận tàu container có trọng tải tới 100.000 DWT và bến tổng hợp 

cho tàu trọng tải trên 50.000 DWT. Năng lực thông qua dự kiến vào năm 2020 đạt khoảng từ 

12,1 - 13,8 triệu tấn/năm và năm 2025 đạt khoảng từ 28,2 - 34,8 triệu tấn/năm, và dự kiến đạt 

xấp xỉ 120 triệu tấn/năm vào năm 2030. 

- Khu bến cảng Yên Hưng (sông Chanh, Đầm nhà Mạc): chủ yếu quy hoạch cho các 

bến xăng dầu cho tàu 40.000DWT và bến chuyên dụng cho tàu 10.000 DWT đầy tải và tàu 

50.000 DWT giảm tải, tập trung ở hai bên bờ sông Chanh. Lượng hàng hóa thông qua khu 

bến năm 2020 đạt khoảng 12 triệu tấn/năm và năm 2030 đạt 25 triệu tấn/năm. 

3.2. Cơ sở đề xuất quy hoạch hệ thống tiếp nhận, xử lý chất thải từ tàu cho khu vực cảng 

biển Hải Phòng 

Các số liệu đánh giá và dự báo cho thấy cảng biển Hải Phòng chưa đáp ứng công tác 

tiếp nhận và xử lý chất thải từ tàu tại thời điểm hiện tại và trong tương lai.  

Để giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong ngành Giao thông Vận tải, ngày 06/6/2011 

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 855/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Đề án 

“Kiểm soát ô nhiễm môi trường trong hoạt động giao thông vận tải”. Theo đó, mục tiêu cụ thể 

giai đoạn 2011 - 2015 cần có “30% cảng biển quốc tế có trang bị phương tiện thu gom, xử lý 

rác thải, dầu thải từ tàu biển; đến giai đoạn 2016-2020 định hướng đến 2030 cần có 70% cảng 

biển quốc tế; 50% cảng, bến thủy nội địa loại 1 có trang bị phương tiện, thiết bị thu gom rác 

thải, dầu thải từ các tàu.” 

Để thực hiện tốt Quyết định số 855/QĐ-TTg của Chính phủ và yêu cầu của Công ước 

Marpol, ba phương án quy hoạch hệ thống tiếp nhận và xử lý chất thải từ tàu tại khu vực cảng 

biển Hải Phòng được đề xuất. Cụ thể như sau: 

- Các bến sẽ không đầu tư hệ thống tiếp nhận chất thải từ tàu mà chỉ ký kết với các 

đơn vị dịch vụ để cung cấp dịch vụ tiếp nhận chất thải từ tàu; 

- Các bến đầu tư xây dựng hệ thống tiếp nhận rác thải sinh hoạt, dầu thải, chất thải 

lỏng lẫn dầu và nước thải từ tàu đảm bảo khả năng tiếp nhận các loại chất thải này từ tàu khi 

có yêu cầu sau đó chuyển giao cho các đơn vị bên ngoài cảng xử lý; 

- Các bến đầu tư xây dựng hệ thống tiếp nhận rác thải sinh hoạt, dầu thải, chất thải 

lỏng lẫn dầu và nước thải từ tàu đảm bảo khả năng tiếp nhận các loại chất thải này từ tàu khi 

có yêu cầu sau đó xử lý trong phạm vi cảng hoặc chuyển giao cho các đơn vị xử lý được quy 

hoạch cho các cụm cảng. 

3.3. Quy hoạch hệ thống tiếp nhận chất thải từ tàu cho khu vực cảng biển Hải Phòng 

Khu bến sông Cấm  

Các bến thuộc khu vực này nằm gần khu vực nội thành thành phố Hải Phòng nên sẽ 

không ưu tiên phát triển và được quy hoạch là khu cảng vệ tinh tiếp nhận các tàu có trọng tải 

đến 10.000 DWT, năng lực thông qua dự kiến sẽ giảm dần theo từng năm. Do vậy, các bến 

khu vực này sẽ không đầu tư hệ thống tiếp nhận chất thải từ tàu mà sẽ yêu cầu các bến ký kết 

với các đơn vị dịch vụ để tiếp nhận chất thải từ tàu. 

Khu bến cảng Đình Vũ (bao gồm cả Nam Đình Vũ) 

Đề xuất quy hoạch hệ thống tiếp nhận cho giai đoạn này bao gồm 2 giai đoạn: 

Giai đoạn 1: đến năm 2020 

- Các bến đang khai thác chưa phải đầu tư hệ thống tiếp nhận chất thải từ tàu mà ký 

kết với đơn vị dịch vụ thu gom; 
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- Các bến đầu tư xây dựng mới phải đầu tư hệ thống tiếp nhận rác thải sinh hoạt, dầu 

thải, chất thải lỏng lẫn dầu và nước thải từ tàu đảm bảo khả năng tiếp nhận các loại chất thải 

này từ tàu khi có yêu cầu. 

Giai đoạn 2: Đến năm 2030 

- Tất cả các cảng trong khu bến phải được đầu tư hệ thống tiếp nhận rác thải sinh hoạt, 

dầu thải, chất thải lỏng lẫn dầu và nước thải từ tàu đảm bảo khả năng tiếp nhận các loại chất 

thải này từ tàu khi có yêu cầu. 

Khu bến Yên Hưng 

Đề xuất quy hoạch hệ thống tiếp nhận chất thải từ tàu cho khu bến này như sau: 

Giai đoạn 1: Đến năm 2020 

- Tất cả các cảng đang khai thác (bao gồm cảng chuyên dụng, cảng tổng hợp, cảng sửa 

chữa) đều chưa phải đầu tư hệ thống tiếp nhận chất thải từ tàu mà sẽ ký kết với đơn vị cung 

cấp dịch vụ thu gom; 

- Các cảng đầu tư mới (cảng sửa chữa, cảng xăng dầu): phải đầu tư hệ thống tiếp nhận 

rác thải, dầu thải, nước thải lẫn dầu và nước thải từ tàu đảm bảo khả năng tiếp nhận các loại 

chất thải này từ tàu khi có yêu cầu.  

Giai đoạn 2: Đến năm 2030 

- Các cảng chuyên dụng không phải là cảng dầu khí, hóa chất vẫn được tiếp tục ký kết 

với đơn vị cung cấp dịch vụ thu gom chất thải từ tàu; 

- Các cảng còn lại trong khu bến: phải được đầu tư hệ thống tiếp nhận rác thải, dầu 

thải, nước thải lẫn dầu và nước thải từ tàu đảm bảo khả năng tiếp nhận các loại chất thải này 

từ tàu khi có yêu cầu.  

Khu cảng Lạch Huyện 

Đây là khu bến được đầu tư xây dựng mới do vậy phải được quy hoạch có đầy đủ 

công trình tiếp nhận chất thải từ tàu. Trong thiết kế của Dự án “Đầu tư xây dựng cảng cửa ngõ 

Quốc tế Hải Phòng - Giai đoạn khởi động” đã thiết kế hệ thống tiếp nhận và xử lý chất thải 

lỏng có dầu, nước thải đảm bảo đủ khả năng tiếp nhận chất thải từ tàu vào cập bến. Như vậy, 

khi khu bến Lạch Huyện đi vào hoạt động (dự kiến năm 2018) thì sẽ đáp ứng được yêu cầu 

tiếp nhận chất thải từ tàu. 

Các khu chuyển tải   

Việc đầu tư hệ thống tiếp nhận chất thải từ tàu cho các khu bến này là không khả thi, 

do vậy đề xuất quy hoạch hệ thống tiếp nhận chất thải từ tàu cho khu vực này là đơn vị quản 

lý các bến chuyển tải ký kết với đơn vị có phương tiện thủy đáp ứng yêu cầu tiếp nhận chất 

thải từ tàu thực hiện nhiệm vụ này.  

3.4. Quy hoạch hệ thống cơ sở xử lý chất thải từ tàu cho nhóm cảng Hải Phòng 

Quy hoạch hệ thống cơ sở xử lý chất thải nguy hại 

Đến năm 2020 năng lực xử lý của các cơ sở dịch vụ xử lý chất thải nguy hại tại Hải 

Phòng vẫn đáp ứng được nhu cầu chuyển giao, xử lý chất thải nguy hại từ tàu mà không cần 

phải đầu tư thêm. Tuy nhiên, hiện nay số đơn vị có đủ năng lực (theo tính toán) tham gia tiếp 

nhận và xử lý chất thải nguy hại từ tàu không nhiều, do vậy các cơ quan quản lý và các đơn vị 

quản lý cảng phải có cơ chế phù hợp để thu hút các đơn vị này tham gia công tác thu gom và 

xử lý chất thải từ tàu. 

Đề xuất quy hoạch các cơ sở xử lý chất thải nguy hoạch mới giai đoạn 2020 - 2030. 

- Đầu tư xây dựng 01 nhà máy xử lý chất thải nguy hại trong khu hậu cần cảng biển 

thuộc khu công nghiệp Nam Đình Vũ với công suất tái chế dầu 6.000 tấn/năm, lò đốt chất thải 

nguy hại 1 tấn/giờ đảm bảo khả năng đáp ứng xử lý chất thải nguy hại cho khu bến cảng Nam 

Đình Vũ, khu bến Lạch Huyện và một phần khu bến Đình Vũ hiện tại (Nhà máy xử lý chất 

thải nguy hại thuộc khu Nam Đình Vũ đã được quy hoạch trong tổng thể cơ sở hạ tầng của 

khu CN Nam Đình Vũ).  

- Đầu tư hệ thống xử lý nước thải nhiễm dầu tại khu bến cảng Lạch Huyện để đáp ứng 
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yêu cầu tiếp nhận và xử lý ban đầu dầu thải và nước thải nhiễn dầu từ tàu trước khi chuyển 

giao cho đơn vị xử lý dầu thải trong đất liền (hệ thống này đã được thiết kế trong hệ thống 

cảng biển Lạch Huyện).   

- Theo quy hoạch quản lý chất thải của thành phố Hải Phòng đến năm 2020 định 

hướng đến 2030 sẽ đầu tư một khu xử lý chất thải nguy hại tại khu Liên hợp xử lý chất thải 

Gia Minh, Thủy Nguyên, Hải Phòng. 

Quy hoạch hệ thống cơ sở xử lý nước thải từ tàu 

Quy hoạch hệ thống cơ sở xử lý nước thải từ tàu nhóm thực hiện đề áp đề xuất hai 

phương án: 

Phương án 1:  

Các cảng biển ký kết với đơn vị dịch vụ là Công ty TNHH MTV thoát nước Hải 

Phòng và các đơn vị khác có đủ năng lực để cung cấp dịch vụ tiếp nhận và xử lý nước thải từ 

tàu; 

Phương án này áp dụng cho các cảng thuộc khu bến sông Cấm, các khu chuyển tải. 

Các bến khu Đình Vũ và khu Yên Hưng hiện tại áp dụng phương án này đến năm 2020.  

Phương án 2: 

 Các bến hoặc khu bến phải đầu tư hệ thống xử lý nước thải công nghiệp tại bến để xử 

lý nước thải công nghiệp phát sinh trên cảng và nước thải tiếp nhận từ tàu đảm bảo khả năng 

đáp ứng yêu cầu chuyển giao, xử lý nước thải từ tàu cập cảng; 

Phương án này áp dụng cho các bến xây dựng mới và các bến thuộc các khu còn lại 

(trừ khu bến sông Cấm và bến chuyển tải) sau năm 2020. 

Quy hoạch hệ thống cơ sở xử lý rác thải từ tàu 

Rác thải thu gom từ tàu tại các bến thuộc cảng biển Hải Phòng sẽ được xử lý cùng với 

chất thải rắn của Thành phố, do vậy quy hoạch cơ sở xử lý rác thải từ tàu phải phù hợp với 

quy hoạch quản lý chất thải chung của Hải Phòng. Hiện tại, thành phố Hải Phòng đã có quy 

hoạch quản lý chất thải rắn đến năm 2025 đảm bảo đủ năng lực xử lý các loại rác thải thu gom 

từ tàu cho khu vực cảng biển Hải Phòng đến năm 2030. 

4. Kết luận 

Việt Nam đã là thành viên đầy đủ của Công ước MARPOL 73/78, điều này tạo điều 

kiện thuận lợi cho Việt Nam tăng cường công tác bảo vệ môi trường và ngăn ngừa ô nhiễm 

môi trường trong hoạt động hàng hải. Bên cạnh đó việc tham gia đầy đủ các phụ lục của Công 

ước MARPOL cũng đòi hỏi Việt Nam cần tiến hành xây dựng cơ sở pháp lý và quy hoạch hệ 

thống tiếp nhận và xử lý các loại chất thải từ tàu tại các nhóm cảng biển trên cả nước. Việc đề 

xuất quy hoạch chi tiết hệ thống tiếp nhận và xử lý chất thải từ tàu cho khu vực cảng biển Hải 

Phòng là góp phần bảo vệ môi trường biển trong hoạt động hàng hải và giúp các cảng biển 

khu vực Hải Phòng hội nhập quốc tế. 
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Chỉ số chất lượng nước tương đối - Một cách tiếp cận mới  

để đánh giá tổng hợp chất lượng nước 

Relative water quality index - a new approach for aggregate water quality assessment 

 

Phạm Ngọc Hồ 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, 

hopn2008@yahoo.com.vn 

Tóm tắt  

Hiện nay ở nước ngoài và Việt Nam đang ứng dụng các chỉ số tổng hợp để đánh giá 

chất lượng nước (WQI). Tuy nhiên các chỉ số WQI còn có một số hạn chế như: không có 

trọng số hoặc nếu có thì trọng số tự cho điểm nên còn mang tính chủ quan; thang phân cấp 

đánh giá là tự quy định. Do đó có thể xảy ra các hiệu ứng “ảo” (cảnh báo sai với thực tế). 

Tại Việt Nam, Tổng Cục Môi trường mới chỉ đề xuất ứng dụng WQI cho đánh giá nước mặt, 

còn nước ngầm, nước biển ven bờ, nước biển, nước nuôi trồng thủy sản, nước thải công 

nghiệp, v.v. vẫn còn bỏ ngỏ. Vì vậy trong công trình này, tác giả đề xuất phương pháp cải 

tiến, phát triển các chỉ số WQI thành chỉ số Chất lượng nước tương đối (ReWQI) để đánh giá 

cho các loại nước khác nhau theo Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (TC/QC) môi trường của mỗi nước, 

nhằm mục đích khắc phục các hạn chế của chỉ số WQI. Đã áp dụng ReWQI để đánh giá chất 

lượng nước mặt tại các khu vực khai thác khoáng sản tỉnh Hòa Bình cho kết quả phù hợp với 

số liệu quan trắc thực tế. 

Từ khóa: Chỉ số đơn lẻ, chỉ số tổng hợp, đánh giá chất lượng nước. 

Abstract 

Water quality index (WQI) is used for aggregate assessment of the level of water 

pollution in many countries including Vietnam. However, it has several limitations: the 

weight of a parameter is either not taken into account or subjectively defined by the criteria of 

experts; the hierarchical scale on assessment is self-regulated, which results in "Virtual 

effect". In Vietnam, Vietnam Environment Administration has proposed the Water quality 

index (WQI) for assessing surface water only, ground water, coastal water, seawater, 

aquaculture water, industrial wastewater, etc. are still open. To overcome the above 

disadvantages, in this paper, the author proposed a new approach to develop from the water 

quality indices WQI into the Relative Water Quality Index (ReWQI) by taking into account the 

weights and hierarchical rating scale dependent on the environmental standards/ regulations 

of each country to assess the quality of different kinds of water. The ReWQI was calculated 

for assessing the extent of surface water quality in mining areas in Hoa Binh province, the 

result of the research was in line with the monitoring data in the reality. 

Keywords: Individual index, aggregated index, water quality assessment. 
 

1. Tổng quan đánh giá chất lượng nước ở nước ngoài và Việt Nam 

1.1. Cách tiếp cận 

Hiện nay một số nước, trong đó có Việt Nam đang ứng dụng phương pháp đánh giá 

chất lượng nước (CLN) bằng chỉ tiêu tổng hợp sử dụng các chỉ số chất lượng nước (WQI) 

theo 3 cách tiếp cận chủ yếu sau: 

Chỉ số chất lượng nước (WQI) không có trọng số 

Tại bang Oregon (Mỹ) (Cude Curtis, G., 2001) [1]; Tại Úc (Nagels JW, et al, 2001) 

[2]; Tại Canada (Canadian Council to Ministers of the Environment, 2001) [3]; Tại Việt Nam 

(Tổng cục Môi trường, 2011 [4]; Thi Minh Hanh, P., et al, 2011 [5]); Tại Ấn Độ (Sargaonkar 

A. et al, 2003) [6]. 

Chỉ số chất lượng nước (WQI) có tính đến trọng số của từng thông số khảo sát: 
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Tại Mỹ (US Environment Protection Agency, 1978 [7]; Wayne Ott, 1978 [8]); 

Nam Phi (V Wepen et al, 2006) [9]; Đài Loan (Liou, SM, et al, 2004) [10]; Thổ Nhĩ Kỳ 

(Hulya Boyacioglu, 2007) [11]; Thailand (Chaiwat Prakirake, et al, 2009) [12]. 

Chỉ số chất lượng tổng cộng TWQI (Phạm Ngọc Hồ, 2012 [13]) 

 Ngoài các nước chủ yếu đã và đang áp dụng chỉ số (WQI) nêu trên, còn có một số 

nước khác và các nhà khoa học trong và ngoài nước cũng có cách tiếp cận tương tự. 

1.2. Đánh giá những ưu điểm và hạn chế của các chỉ số nước (WQI) 

1.2.1. Đánh giá theo cách tiếp cận 1 - WQI không có trọng số 

 Ưu điểm: Các công thức có dạng khác nhau, lấy tổng hoặc tích các chỉ số đơn lẻ, hoặc 

lấy trung bình cộng hoặc trung bình nhân, hoặc tích hợp cả 2 phương pháp trung bình cộng và 

trung bình nhân, tính toán đơn giản thuận lợi cho việc áp dụng vào thực tế, khi có sẵn các giản 

đồ chỉ số phụ hoặc tra bảng lập sẵn từ các chỉ số phụ. 

 Hạn chế: Không có trọng số tính đến mối tương quan của từng thông số với các thông 

số khảo sát, nên không thể so sánh được chất lượng nước tại các điểm khảo sát với nhau. 

Ngoài ra thang phân cấp đánh giá tự quy định, do đó trong một số trường hợp có thể xảy ra 

hiệu ứng mơ hồ (ambiguity) dẫn đến cảnh báo sai so với thực tế. 

1.2.2. Đánh giá theo cách tiếp cận 2 - WQI có tính đến trọng số 

 Ưu điểm: Các chỉ số này có dạng công thức khác nhau, đều dựa trên việc lấy tổng, 

hoặc lấy tích hoặc lấy trung bình cộng hoặc trung bình nhân của các chỉ số phụ theo 

phương pháp chuẩn hóa một hàm tuyến tính phân đoạn để xây dựng các giản đồ cho từng 

chỉ số phụ được đề xuất bởi Wayne Ott (1978) [8]. Phương pháp tra bảng hoặc giản đồ 

đơn giản khi có sẵn tài liệu tra cứu. 

 Hạn chế: Số các thông số n khảo sát còn hạn chế (n ≤ 12); thang phân cấp đánh giá 

là tự quy định; trọng số của từng thông số được tính toán dựa trên tiêu chí của các chuyên 

gia còn mang tính chủ quan. Khi sử dụng các chỉ số WQI lấy trung bình cộng hoặc trung 

bình nhân có thể dẫn đến kết quả mắc phải hiệu ứng che khuất (eclipsing) và mơ hồ 

(ambiguity) gọi chung là hiệu ứng “ảo” (virtual effect).  

 Mặt khác việc xây dựng các giản đồ của các chỉ số phụ không thuận lợi cho việc 

áp dụng vào thực tế. Khi số n của các thông số tăng lên (ví dụ n > 12) cần phải xây dựng 

một số lớn các giản đồ chỉ số phụ Ii khá phức tạp. 

1.2.3. Đánh giá theo cách tiếp cận 3 - TWQI  

 Chỉ số này được đề xuất bởi Phạm Ngọc Hồ (2012) [13]. Ưu điểm của chỉ số này 

là thang phân cấp đánh giá chất lượng nước phụ thuộc số thông số khảo sát (n≥ 2), không 

tự quy định như các phương pháp khác. Tuy nhiên, các chỉ số phụ qi (chỉ số đơn lẻ của 

thông số i) chưa tính đến độ biến thiên của qi so với đơn vị (khi qi = 1). Do vậy, trong một 

số trường hợp, TWQI có thể cho kết quả không phù hợp với thực tế. 

2. Phương pháp cải tiến và phát triển chỉ số tổng hợp 

2.1. Cách tiếp cận và thiết lập công thức tính toán chỉ số chất lượng nước tương đối 

(ReWQI) dạng tổng quát 

 Cách tiếp cận: Chất lượng môi trường nước tại 1 điểm không gian cho trước ứng với 

thời điểm quan trắc được xem như tác động đồng thời của n thông số khảo sát, khi đó chỉ số 

ReWQI được tích hợp từ n chỉ số đơn lẻ thành một công thức để đánh giá chất lượng nước 

bằng chỉ số tổng hợp. 

 Ứng với điều này, tổng lượng ô nhiễm chung của n thông số khảo sát được xác định 

bằng công thức: 
n

n i i

i 1

P W q



       

(1) 

Trong đó: Wi - trọng số của thông số i;  



THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY 2016 

 

 

HỘI NGHỊ QUỐC TẾ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI 2016                                        655 

qi - chỉ số đơn lẻ (individual index) của thông số i, trong đó qi được tính theo tiêu chuẩn dưới, 

tiêu chuẩn trên và tiêu chuẩn trong đoạn (xem chi tiết ở 2.2). 

Tách qi từ (1) thành 3 nhóm: 

+ Nhóm 1 có qi = 1 (1- là trị số chuẩn hóa đơn vị của qi); 

+ Nhóm 2 có qi < 1; 

+ Nhóm 3 có qi > 1. 

Dựa vào (1) ta có: Wiqi = Wi với qi = 1; Wiqi < Wi với qi <1 => Wi(1-qi) > 0; Wiqi > Wi với qi 

>1 => Wi(qi-1) > 0. Lấy tổng các tích > 0 ở trên, ta được các tổng riêng sau: 

1 2m m

m i i i i

i 1 i 1

P W q W (1 q )
 

   
       

(2) 

k

k i i

i 1

P W (q 1)


 
        

(3) 

và tổng chung (1) trở thành: 

n m kP P P 0  
        

(4) 

Trong đó: m1, m2 - Số các giá trị có qi =1 và qi <1; 

k - Số các giá trị có qi >1; 

n - Số các thông số khảo sát. 

Từ (2) - (4) ta có: m

n

P
1

P
 và k

n

P
1

P
 . Do đó chuẩn hóa các tỷ số về thang 100, kết quả thu được: 

m

n

P
100

P
  và k

n

P
100

P
 . Khi đó tích hợp các tổng riêng và tổng chung theo thang đánh giá 100, 

ta được công thức:  

k

n

P
Re WQI 100 (1 )

P
  

       

(5) 

Từ công thức (5) suy ra: ReWQI phụ thuộc vào tỷ số tương đối Pk/Pn. Nếu tỷ số này 

càng nhỏ thì mức độ ô nhiễm nước càng lớn, nghĩa là chất lượng nước càng xấu và ngược lại. 

Công thức (5) có dạng tổng quát không chỉ áp dụng cho nước mặt, khi thay W bằng G, 

Co, Se,... ta có công thức chỉ số cho nước ngầm RGQI, nước biển ven bờ RCoQI, nước biển 

RSeQI,... chỉ khác là các chỉ số được tính toán theo các tiêu chuẩn/quy chuẩn môi trường 

tương ứng. 

2.2. Phương pháp tính các chỉ số đơn lẻ, các tổng riêng Pm, Pk và tổng chung Pn  

Pk, Pn được tính toán từ tổ hợp (tích hợp) các chỉ số đơn lẻ qi của các thông số i 

theo 3 nhóm thuộc Tiêu chuẩn dưới, tiêu chuẩn trên, và tiêu chuẩn trong đoạn ứng với 

loại nước quy định trong tiêu chuẩn/quy chuẩn của mỗi quốc gia. Đối với tiêu chuẩn/quy 

chuẩn môi trường về nước có 3 nhóm dưới đây: 

a) Tiêu chuẩn dưới (BOD5, COD, TSS, TDS, Coliform; các kim loại Zn, Cu, Fe, 

As, Hg,.., ngoại trừ DO và pH). Khi trị số Ci của thông số quan trắc nhỏ hơn hoặc bằng 

giá trị cho phép *
iC theo tiêu chuẩn và *

i iC > C  (lớn hơn Tiêu chuẩn cho phép). Khi đó: 

+ i
i *

i

C
q =

C
1 , nếu *

i iC C  (chất lượng nước tốt)     (6) 

dấu = xảy ra ứng với CLN trung bình 

+ i
i *

i

C
q =

C
1 , nếu *

i iC C    (chất lượng nước kém)     (7) 

b) Tiêu chuẩn trên (DO) khi *
i iC C   chất lượng nước tốt và khi *

i iC < C  chất lượng 

nước kém, dấu = xảy ra (CLN trung bình). 
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Chỉ số đơn lẻ được tính như sau: 

+ 
*
DO

DO

DO

C
q =

C
1 , nếu 

*
DO DOC C  (CLN tốt)      (8) 

dấu = xảy ra ứng với CLN trung bình 

+ 
*
DO

DO

DO

C
q =

C
1 , nếu 

*
DO DOC C  (CLN kém)     (9) 

c) Tiêu chuẩn trong đoạn [a, b] (thông số pH), khi các thông số có giá trị Ci thỏa 

mãn điều kiện i
a C b  thì chất lượng nước tốt, dấu “=” xảy ra ứng với CLN trung bình, 

và khi Ci < a hoặc Ci > b thì chất lượng nước kém. Do đó chỉ số đơn lẻ qi được tính như 

sau: 

+ i

i

a
q =

C
1 , nếu  iC < a (CLN kém), dấu = xảy ra (CLN trung bình)  (10) 

+ i
i

C a
q =

b a
1





, nếu  ia < C < b (CLN tốt)      (11) 

+ i
i

C
q =

b
1 , nếu iC > b (CLN kém), dấu = xảy ra (CLN trung bình)  (12) 

Ghi chú: Các chỉ số đơn lẻ của từng thông số i có ý nghĩa như sau: 

iq <1 , nước không bị ô nhiễm bởi thông số i (CLN tốt); 

iq =1 , nước có giá trị Ci bằng tiêu chuẩn cho phép (CLN trung bình); 

iq >1 , nước bị ô nhiễm bởi thông số i (CLN kém). 

 Tổ hợp (tích hợp) các thông số có giá trị qi < 1; qi = 1; qi > 1 từ a), b) và c) để tính 

các tổng lượng ô nhiễm riêng Pk, Pm và tổng lượng ô nhiễm chung Pn, xác định bởi các 

công thức (2), (3) và (4). 

 

Thay Pk, Pm và Pn vào công thức (5) ta được chỉ số chất lượng nước tương đối phụ 

thuộc tỷ số tương đối k

n

P

P
 

như sau:  

1 2

k

i i

1

m m k

i i i i i i

1 1 1

W (q -1)

ReWQI=100 1-

W q + W (1-q ) W (q -1)

 
 
 
 
  
 



  
     

(13) 

ở đây Wi là trọng số của từng thông số khảo sát i. 

2.3. Phương pháp tính trọng số Wi của ReWQI 

Việc tính trọng số Wi cho mỗi thông số bằng phương pháp cho điểm theo tiêu chí của 

các chuyên gia hoặc lý thuyết đều phải thỏa mãn điều kiện: trọng số tạm thời 
'
iW  và trọng số 

cuối cùng Wi là những đại lượng vô thứ nguyên, nghĩa là 
'
iW và Wi là những hệ số không có 

đơn vị. Các thông số khảo sát trong các loại nước (nước mặt, nước ngầm, nước biển ven 

bờ,...) đều có đơn vị khác nhau. Do vậy, thông thường người ta lựa chọn phương pháp cho 

điểm theo tiêu chí của các chuyên gia hay Delphi và thực hiện tính toán trọng số theo 3 bước 

(Wayne R, Ott, 1978) [8]: 

- Cho điểm trung bình của từng thông số 

- Chuẩn hóa điểm trung bình để tính trọng số tạm thời '
iW  

- Tính trọng số cuối cùng '
iW  theo công thức: 
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'
i

i n
'
i

1

W
W =

W
        

(14) 

dễ thấy 
n

i

1

W =1 (15), trong đó n – số các thông số khảo sát. 

Tuy nhiên, cách tính trọng số cho điểm theo tiêu chí của các chuyên gia là mang tính 

chủ quan. Để khắc phục hạn chế này, tác giả đề xuất phương pháp tính trọng số 
'
iW và Wi 

theo tiêu chuẩn môi trường của từng thông số ứng với các loại nước khác nhau được quy định 

bởi tiêu chuẩn môi trường của mỗi nước. Theo đó, trọng số tạm thời của mỗi nhóm thông số 

có đơn vị khác nhau ứng với từng loại nước được chuẩn hóa (vô thứ nguyên hóa) các thông 

số tiêu chuẩn ứng với nước loại A (A1 và A2) hoặc loại B (B1 và B2) như sau: 

+ Trọng số tạm thời 
'
iW  của thông số i thuộc nhóm tiêu chuẩn dưới ứng với nước loại 

A1 hoặc A2 được xác định bằng công thức:  
* * * *

' *i 1 i 2 i 1 i 2
i 1 i 1 *

i 1

C (A )+C (A ) C (A ) C (A )
W (A )= C (A )=

2 2C (A )
:



     

(15) 

* * * *
' *i 1 i 2 i 1 i 2
i i *

i

C (A )+C (A ) C (A ) C (A )
W (A )= C (A )=

2 2C (A )
2 2

2

:


     

(16) 

+ Trọng số tạm thời '
iW  của thông số i thuộc nhóm tiêu chuẩn trên ứng với nước loại 

A1 hoặc A2 được xác định bằng công thức (ví dụ DO): 
* *

' DO 1 DO 1
DO 1 * * * *

DO 1 DO 2 DO 1 DO 2

C (A ) 2C (A )
W (A )= =

C (A )+C (A ) C (A )+C (A )

2      

(17) 

*
' DO
DO * *

DO 1 DO 2

2C (A )
W (A )=

C (A )+C (A )

2
2         (18) 

+ Trọng số tạm thời '
iW  của thông số i thuộc đoạn [a, b] ứng với nước loại A1 hoặc A2, 

ví dụ đối với pH có giá trị cho phép trong đoạn [a,b] là (b - a), nên xác định bởi công thức: 

' 1 1 2 2 1 1 2 2
pH(A 1 1

1 1

(b -a )+(b -a ) (b -a )+(b -a )
W = :(b -a )=

2 (b -a )1 )
2

     

(19) 

' 1 1 2 2
pH(A

2

(b -a )+(b -a )
W =

(b -a )2 )

22
        

(20) 

Trong các công thức (15 - 20), *
i 1C (A ) , *

iC (A )2  là các giá trị giới hạn cho phép của 

thông số i tương ứng với nước loại A1 & A2; a1, b1 và a2, b2 – các giá trị cận dưới và cận trên 

của đoạn [a1,b1] & [a2,b2] ứng với nước loại A1 & A2. Tính trọng số '
iW  cho nước loại B1 và 

B2 được tiến hành tương tự. 

 + Tính trọng số cuối cùng Wi của thông số i dựa vào công thức (14) khi sử dụng các 

trọng số tạm thời '
iW  được tính từ các công thức tương ứng (15/16), (17/18) và (19/20) theo 

tiêu chuẩn/ quy chuẩn của từng loại nước quy định bởi mỗi quốc gia. 

Để so sánh cách tính trọng số bằng cách cho điểm theo tiêu chí của các chuyên gia và 

cách tính trọng số dựa vào tiêu chuẩn môi trường, tác giả lựa chọn các thông số có trong 

phương pháp của Mỹ trùng với các thông số có trong tiêu chuẩn môi trường của Việt Nam 

(nước mặt loại 2
A ) để làm ví dụ. Kết quả tính toán '

iW  của 5 thông số được trình bày ở bảng 

1. 
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Bảng 1. Trọng số tính theo WQI (Wayne R, Ott, 1978) [8] và trọng số tính theo ReWQI (tiêu chuẩn 

môi trường nước mặt loại A2) cho 5 thông số 

Các thông số pH 
-
3NO
 

(tính theo N) 

5BOD
 

(
o20 C ) 

DO F. Coli 

QCVN 08-

MT:2015/BTNMT 

A1  6 - 8,5 2 mg/L 4 mg/L 
≥ 6 

mg/L 

2500 

MNP/100 

mL 

A2 6 - 8,5 5 mg/L 6 mg/L 
≥ 5 

mg/L 

5000 

MNP/100 

mL 

WQI
 iW  tính theo công thức (14), 

'
iW  tính theo phương pháp cho điểm 

Điểm số 2,1 2,4 2,3 1,4 1,5 
' 
i 2W (A )

 
 0,667 0,583 0,609 1 0,933 

i 2W (A )  0,176 0,154 0,160 0,264 0,246 

ReWQI
 

iW  tính theo công thức (14), 
'
iW  tính theo các công thức (16, 17 & 

20) 
'
i 2W (A )  1 0,7 0,83 0,909 0,75 

i 2W (A )  0,239 0,167 0,198 0,217 0,179 

Tổng 
5

i

1

W 1  đối với cả 2 phương pháp 

 Từ bảng 1 cho thấy trọng số 
i

W tính theo phương pháp cho điểm và theo phương pháp 

tiêu chuẩn môi trường của mỗi thông số có khác nhau khoảng 1 bậc đại lượng sau dấu phẩy, 

sai số giữa 2 phương pháp là nhỏ. Tuy nhiên, phương pháp tính trọng số theo tiêu chuẩn môi 

trường do tác giả đề xuất là có cơ sở khoa học và không mang tính chủ quan. 

 Ghi chú: Đối với Quy chuẩn môi trường không có tiêu chuẩn nước loại A1 và A2 hoặc 

B1 và B2, ví dụ QCVN 09-MT: 2015/BTNMT đối với nước ngầm chỉ có 1 loại tiêu chuẩn duy 

nhất, khi tính toán trọng số '

iW  và Wi cần lựa chọn các nhóm thông số có tiêu chuẩn gần nhau 

hoặc khác nhau một số bậc đại lượng không quá lớn để các trọng số tính được không khác 

nhau quá lớn. Trong trường hợp này trọng số '

iW  của 1 nhóm thông số được tính bằng công 

thức sau:

 

j
*

i*
' tb 1
i * *

i i

C
C

W = =  (21)
C jC


, trong đó: 

j
*

i
* 1
tb

C

C
j




, *

iC – giá trị tiêu chuẩn của thông số i, j 

– số các thông số của nhóm được lựa chọn để tính toán. 

2.4. Phương pháp xây dựng ngưỡng đánh giá và bảng phân cấp đánh giá CLN của 

ReWQI  

Các điều kiện toán học được sử dụng để xây dựng ngưỡng cho ReWQI: giá trị bé nhất, 

giá trị lớn nhất, giá trị min, giá trị max, trung vị và trung bình. Theo phương pháp ReWQI 

(công thức 5), ngưỡng đánh giá chất lượng nước phải phụ thuộc vào tỷ số 
k

n
 và được xác 

định bằng công thức sau: 

k

k
T =100× 1-

n

 
 
         

(22) 

 Trong đó,  

 k – Số thông số khảo sát của nhóm thông số lớn hơn tiêu chuẩn cho phép ứng với chỉ 

số đơn lẻ kq >1  

 n – Số các thông số được lựa chọn để khảo sát (quan trắc)  
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 Từ công thức (22) và dựa trên các điều kiện toán học, ta có các ngưỡng tương ứng sau: 

Trường hợp 1: Ngưỡng cận trên của thang đánh giá bằng 100 khi giá trị bé nhất: 

inf(k)=0, nghĩa là tất cả các thông số nhỏ hơn tiêu chuẩn cho phép (CLN rất tốt). 

Trường hợp 2: Ngưỡng cận dưới của thang đánh giá bằng 0 khi giá trị lớn nhất: 

sup(k)=n, nghĩa là tất cả các thông số đều lớn hơn tiêu chuẩn cho phép (CLN cực xấu). 

Trường hợp 3: Ngưỡng Kém, nếu min(k)=1, khi đó từ (22) ta có: 

k

1 n-1
T = 100× 1- = 100×

n n

 
 
 

        (23) 

Trường hợp 4: Ngưỡng Trung bình là giá trị trung bình của ngưỡng cận trên (100) và 

ngưỡng Kém: 

k

1 n-1 2n-1
T = 100+100 = 50×

n n2

 
 
         

(24) 

Trường hợp 5: Ngưỡng Xấu khi k là trung vị của n. Vì n nguyên dương và n 2  và 

k=0,1,2..., có 2 trường hợp: 

- Nếu n chẵn, thì 
n

k =
2

, từ (22) ta có: 
k

n
T = 1-

2n
100 50

 
 

      

(25) 

- Nếu n lẻ, thì 
n+1

k =
2

, nên: k

n+1 n-1
T = 1- 0

2n n
100 5

 
 

      

(26) 

Trường hợp 6: Ngưỡng Rất xấu khi max(k) = n -1, ta có: 

k

n-1 100
T = 1- = 

n n
100

 
 
           

(27) 

Tổng hợp 6 ngưỡng trên, ta có thang đánh giá chất lượng nước phụ thuộc n (5 cấp) trong 

bảng 2. 

Bảng 2. Thang phân cấp đánh giá CLN (5 cấp) phụ thuộc n của ReWQI = I 

n chẵn n lẻ Chất lượng nước Màu sắc 

2n-1
50 <I 100

n
  

2n-1
50 <I 100

n
  

Tốt/Rất tốt 

(Rất tốt khi I = 100) 

(Excellent) 

Xanh  

n-1 2n-1
100 <I 50

n n
  

n-1 2n-1
100 <I 50

n n
  

Trung bình 

(Moderate) 
Vàng 

n-1
50<I 100

n
  

n-1 n-1
50 <I 100

n n
  

Kém 

(Fair) 
Da cam 

<I 50
n

100
  

100 n-1
<I 50

n n
  

Xấu 

(Poor) 
Đỏ 

0 I
n

100
   I

n

100
0    

Rất xấu 

(Very Poor) 
Nâu 

 

Ghi chú:  - Khi n=2, ngưỡng “Rất xấu”, “Xấu” và “Kém” trùng nhau, nên chỉ còn 3 cấp 

trong bảng 2; khi n=3, ngưỡng “Rất xấu” trùng với ngưỡng “Xấu”, vì vậy chỉ còn 4 cấp trong 

bảng 2. 

  - Đặt W=1 trong công thức (13) thì chỉ số ReWQI không có trọng số. 

  - Khuyến cáo:    

- CLN tốt/rất tốt được sử dụng cho nước sinh hoạt/ nước cấp; 

        - CLN trung bình được sử dụng cho nước sinh hoạt cần có xử lý; 

       - CLN kém được sử dụng cho mục đích theo tiêu chuẩn nước loại B; 
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        - CLN xấu và rất xấu cần có biện pháp xử lý công nghệ đối với những 

thông số vượt tiêu chuẩn cho phép nhiều lần. 

3. Kết quả tính toán thử nghiệm cho nước mặt tại 3 mỏ khai thác khoáng sản, huyện 

Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình 

Kết quả áp dụng công thức ReWQI để đánh giá chất lượng nước mặt (nước hồ, suối) 

tại khu vực khai thác đá vôi, đá bazan và đất sét được trình bày ở bảng 3, 4 và 5. Biểu đồ 

minh họa ở hình 1. 
Bảng 3. Trọng số tạm thời và trọng số cuối cùng 

 

TT Thông số Đơn vị 

Giá trị giới hạn 
Trọng số tạm 

thời W’ 

Trọng số cuối 

cùng W 

A A A 

A1 A2 A1 A2 A1 A2 

1 pH    6 - 8,5 6 - 8,5 1 1 0,063 0,088 

2 Ôxy hòa tan (DO) mg/l ≥ 6 ≥ 5 1,1 0,9 0,069 0,080 

3 
Tổng chất rắn lơ lửng 

(TSS) 
mg/l 20 30 1,25 0,83 0,078 0,073 

4 COD  mg/l 10 15 1,25 0,83 0,078 0,073 

5 Amoni (NH4
+ tính theo N) mg/l 0,3 0,3 1 1 0,063 0,088 

6 
Tổng dầu, mỡ (oils & 

grease) 
mg/l 0,3 0,5 1,33 0,8 0,084 0,070 

7 Coliform 
MPN hoặc 

CFU/100 ml 
2500 5000 1,5 0,75 0,094 0,066 

8 Sắt (Fe) mg/l 0,5 1 1,5 0,75 0,094 0,066 

9 Asen (As) mg/l 0,01 0,02 1,5 0,75 0,094 0,066 

10 Chì (Pb) mg/l 0,02 0,02 1 1 0,063 0,088 

11 Kẽm (Zn) mg/l 0,5 1 1,5 0,75 0,094 0,066 

12 Cadimi (Cd) mg/l 0,005 0,005 1 1 0,063 0,088 

13 Thủy ngân (Hg) mg/l 0,001 0,001 1 1 0,063 0,088 

 iW       1 1 

 

Trong đó: MPN/100 ml (Most Probable Number/100ml): số lượng vi khuẩn chắc chắn 

nhất có thể trong 100 ml mẫu, CFU/100 ml (Colony Forming Units/100 ml): số đơn vị khuẩn 

lạc trong 100ml mẫu. 

Bảng 4. Thang phân cấp đánh giá chất lượng nước mặt ReWQI (thay n=13 vào bảng 2) 

n=13 Chất lượng nước Màu sắc 

96,15 < RSQI ≤ 100 

Tốt/Rất tốt 

(Rất tốt khi I = 100) 

(Excellent) 

Xanh 

92,31 < RSQI ≤ 96,15  
Trung bình 

(Moderate) 
Vàng 

46,15 < RSQI ≤ 92,31  
Kém 

(Fair) 
Da cam 

7,69 < RSQI ≤ 46,15 
Xấu 

(Poor) 
Đỏ  

0 < RSQI ≤ 7,69  
Rất xấu 

(Very Poor) 
Nâu 
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Bảng 5. Các tổng riêng và tổng chung và chỉ số chất lượng nước mặt tổng hợp ReWQI đối với 3 

Tên mỏ 
Vị trí lấy 

mẫu 
Pm1 Pm2 Pk Pn ReWQI 

Chất 

lượng 

nước 

Mỏ đá vôi - Xã Cao 

Dương, huyện Lương 

Sơn, tỉnh Hòa Bình - 

Công ty TNHH Xây 

dựng thương mại và vận 

tải Hợp Tiến 

NM11 0 0,73 1,51 2,24 32,64 Xấu 

NM12 0,08 0,93 0,90 1,91 52,80 Kém 

NM13 0 0,83 7,81 8,64 9,59 Xấu 

NM14 0,09 1,19 0,25 1,52 83,78 Kém 

Mỏ đá bazan - xã Hòa 

Sơn, huyện Lương Sơn, 

tỉnh Hòa Bình - Công ty 

TNHH xây dựng và 

thương mại Quang Long 

NM21 0 1,13 0,30 1,43 78,73 Kém 

NM22 0 0,88 3,58 4,46 19,74 Xấu 

NM23 0 1,06 1,39 2,45 43,21 Xấu 

NM24 0 1,16 0,26 1,42 81,68 Kém 

Mỏ đất sét - Tân Vinh, 

huyện Lương Sơn, tỉnh 

Hòa Bình - Công ty Cổ 

phần Sản xuất và Thương 

mại Khải Hưng 

NM51 0 0,97 1,74 2,71 35,66 Xấu 

NM52 0 0,96 2,21 3,17 30,21 Xấu 

NM53 0 0,92 2,00 2,93 31,51 Xấu 

NM54 0 1,13 0,32 1,45 77,79 Kém 

 

 
Hình 1. Biểu đồ biểu diễn chỉ số chất lượng nước mặt của ReWQI cho 3 mỏ 

Ghi chú:    

Mỏ 1 - Mỏ đá vôi - xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình - Công ty TNHH 

Xây dựng thương mại và vận tải Hợp Tiến. 

Mỏ 2 - Mỏ đá bazan - xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình - Công ty TNHH 

xây dựng và thương mại Quang Long. 

Mỏ 3 - Mỏ đất sét - Tân Vinh, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình - Công ty Cổ phần Sản 

xuất và Thương mại Khải Hưng. 

Nhận xét: 

Chất lượng môi trường nước mặt ở các khu vực quan trắc của 3 mỏ rơi vào 2 cấp kém 

và xấu. Nhìn chung nước mặt ở các khu vực quan trắc chỉ đảm bảo cho mục đích thủy lợi và 

vận tải và chưa phù hợp nếu sử dụng cho mục đích sinh hoạt; 

 Kết quả này phù hợp với số liệu quan trắc thực tế tại 3 mỏ, trong đó nhiều thông số vượt 

tiêu chuẩn cho phép tại một số điểm lấy mẫu theo QCVN 09-MT:2015/BTNMT (qDO=1,07-
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1,15; qCOD=1,2-3,2; qTSS= 2,5- 9,6; qNH4+=2-10,5; qFe=1,1-4,28, qdầu mỡ=1,2-5,33; các thông số 

khác (pH, coliform và một số kim loại nặng) đều có q<1 (không vượt tiêu chuẩn cho phép). 

Kết luận 

Đã xây dựng được công thức đánh giá chất lượng nước tổng hợp sử dụng chỉ số tương 

đối ReWQI dạng tổng quát, công thức này được áp dụng để đánh giá chất lượng nước mặt/ 

nước ngầm/ nước biển ven bờ/ nước biển/ nước thải công nghiệp,... Cách tính trọng số, thang 

phân cấp đánh giá đều tính toán bằng lý thuyết, đã khắc phục được hiệu ứng ảo và thang phân 

cấp đánh giá tự quy định cũng như trọng số cho điểm theo tiêu chí của chuyên gia còn mang 

tính chủ quan có thể xảy ra trong các chỉ số WQI của các tác giả nước ngoài. Chỉ số ReWQI đã 

được kiểm nghiệm qua số liệu thực tế cho kết quả khá phù hợp. 
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Một số hạn chế trong sử dụng công cụ đánh giá tác động môi trường  

trong quản lý môi trường tại cảng biển Việt Nam 

Several restrictions towards using environmental impacts assessment tools in environmental 

management at the Vietnam’s seaports 
 

Bùi Đình Hoàn 

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam,  

buidinhhoanvimaru@gmail.com 

Tóm tắt 

Sử duṇg công cu ̣đánh giá tác đôṇg môi trường để dư ̣báo, đánh giá và đề xuất các 

giải pháp giảm thiểu tác đôṇg của cảng biển đối với môi trường là rất cần thiết. Tuy nhiên, 

việc sử dụng công cụ này trong quản lý môi trường tại cảng biển ở Việt Nam còn nhiều hạn 

chế. Bài báo này đề câp̣ môṭ số haṇ chế và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng 

công cụ này trong quản lý môi trường taị các cảng biển Viêṭ Nam. 

Từ khóa: Cảng biển, đánh giá tác động môi trường, quản lý môi trường. 

Abstract 

It is essential to use environmental impact assessment tool to predict, evaluate and 

propose solutions to mitigate adverse impact of ports’ activities on the environment. 

However, the use of this tool in environmental management at seaports of Vietnam revealed a 

lot of restrictions. This paper mentions some limitations and propose solutions to improve the 

efficient use of this tool in environmental management at seaports of Vietnam. 

Keywords: Seaport, environmental impact assessment environmental management. 
 

1. Vai trò của đánh giá tác đôṇg môi trường trong quản lý môi trường cảng biển 

Phát triển cảng biển luôn đi kèm những tác đôṇg không mong muốn về môi trường 

trong các giai đoaṇ thi công và vâṇ hành cảng. Giai đoaṇ thi công luôn gây ra các tác đôṇg 

đến môi trường không khí, nước, đất, trầm tích, hê ̣ sinh thái bởi các hoaṭ đôṇg vâṇ chuyển 

nguyên vâṭ liêụ, hoaṭ đôṇg của máy móc, thiết bi ̣ thi công, sinh hoaṭ của con người. Bảng 1 

trình bày các tác đôṇg chính của giai đoaṇ thi công cảng biển đối với môi trường. 

Bảng 1. Tổng hợp các nguồn tác động chính trong giai đoạn thi công 

Các nguồn gây tác động môi trường chính  
Các tác nhân gây ô nhiễm 

chính 

Thành phần môi trường 

bi ̣ ảnh hưởng 

Có liên quan đến chất thải   

- Hoạt động thu dọn và chuẩn bị mặt bằng 

- Hoạt động gia cố bề mặt sân cảng 

- Lắp đặt máy móc thiết bị 

- Hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu 

- Khí thải từ các động cơ của máy móc thi 

công và xe tải 

- Quá trình sơn bao phủ bề mặt 

Bụi, CO, CO2, NOx, SOx, 

VOC, CH4, HC,… 

- Môi trường không khí 

- Môi trường đất 

- Xây dựng bến cảng 

- Nạo vét luồng tàu, khu nước trước bến  

- San lấp đất 

- Xây dựng và lắp đặt cầu cảng 

- Vận chuyển máy móc và nguyên vật liệu 

- Các hoạt động của tàu thuyền 

- Vận hành máy móc thiết bị 

- Sự cố tràn dầu 

- Hoạt động sinh hoạt 

- Chất thải rắn 

- Rác thải sinh hoạt, nước 

thải sinh hoạt 

- Nước thải do bảo 

dưỡng, sửa chữa và xả 

rửa 

- Dầu 

- Môi trường nước 

- Thu dọn và chuẩn bị mặt bằng 

- Gia cố bề mặt sân cảng 

- Chất thải xây dựng 

- Chất thải nguy hại 
- Môi trường đất 
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- Xây dựng sân cảng và nhà làm việc, nhà 

kho 

- Xây dựng đường vào… 

- Sinh hoạt của những người tham gia thi 

công công trình 

- Chất thải sinh hoạt 

- Thu dọn và chuẩn bị mặt bằng 

- Xây dựng bến cảng 

- San lấp mặt bằng bến bãi 

- Vận hành máy móc thiết bị  

- Các hoạt động của tàu thuyền 

- Sự cố tràn dầu 

- Chất thải sinh hoạt  

- Nước thải từ tàu bè 

- Cát san lấp 

- Dầu 

 

- Các hệ sinh thái 

Không liên quan đến chất thải   

Hoạt động thi công Tiếng ồn và rung động  

Hoạt động nạo vét  

- Có khả năng làm thay 

đổi chế độ dòng chảy gây 

bồi xói 

Vận chuyển nguyên vật liệu  - Giao thông thuỷ, bộ 

 

Khi cảng đi vào hoạt động, nguồn gây tác động đến môi trường chủ yếu là do: 

- Hoạt động của tàu thuyền; 

- Hàng hoá rơi vãi trong quá trình bốc xếp; 

- Hoạt động của các phương tiện, thiết bị bốc xếp, vận chuyển hàng hoá; 

- Chất thải rắn từ khu vực làm hàng, xưởng sửa chữa bảo dưỡng phương tiện;  

- Chất thải sinh hoạt của cán bộ công nhân trên cảng và thuyền viên các tàu cập cảng; 

- Tai nạn liên quan đến tàu thuyền ra vào cảng; 

- Sự cố trong quá trình lưu trữ và cung cấp nhiên liệu. 

Bảng 2. Tổng hợp các nguồn tác động trong quá trình khai thác cảng 

TT 
Nguồn gây tác động 

Có liên quan đến chất thải 

Chất thải có khả năng 

phát sinh 
Đối tượng chịu tác động 

1 Nạo vét duy tu khu nước trước bến 
Bùn cát đáy, dầu mỡ do 

thiết bị nạo vét 

Môi trường nước 

Hệ sinh thải thuỷ sinh 

2 
Hoạt động của các phương tiện lưu 

thông 
Bụi, khí thải, tiếng ồn 

Môi trường không khí 

Người công nhân 

3 
Hoạt động tiếp nhận và xuất hàng 

trong khu vực cảng 

Bụi, khí thải, tiếng ồn, 

chất thải rắn 

Môi trường không khí 

Người công nhân 

4 Hoạt động vệ sinh cảng 
Nước thải công nghiệp, 

chất thải rắn 
Môi trường nước 

5 Các hoạt động khác trong cảng 
Nước thải nhiễm dầu, 

chất thải rắn 

Môi trường nước 

Hệ sinh thái thuỷ sinh 

6 
Sinh hoạt của cán bộ công nhân 

viên trong cảng 

Rác thải và nước thải 

sinh hoạt 

Môi trường nước 

Môi trường đất 

Môi trường không khí 

7 
Sự cố va chạm tàu thuyền, lưu trữ 

và cung cấp nhiên liệu 
Dầu tràn 

Môi trường nước 

Hệ sinh thải thuỷ sinh 

 Không liên quan đến chất thải   

1 
Hoạt động của các phương tiện giao 

thông 
 Giao thông thủy, bộ khu vực 

2 Nạo vét duy tu khu nước trước bến  

Có khả năng làm thay đổi chế 

đô ̣dòng chảy gây bồi xói 

Giao thông thuỷ 

Vai trò chủ yếu của đánh giá tác đôṇg môi trường (ĐTM) trong phát triển cảng gồm:  
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- Phân tích, dư ̣báo, đánh giá môṭ cách có hê ̣ thống các tác đôṇg đến môi trường tư ̣

nhiên và xa ̃hôị của môṭ dư ̣án xây dưṇg cảng biển [2]; 

- Trình bày đươc̣ môṭ giải pháp đồng bô ̣về quản lý, công nghê ̣nhằm muc̣ đích phòng 

ngừa và giảm thiểu các tác đôṇg tiêu cưc̣ đối với môi trường tư ̣nhiên và xa ̃hôị;  

- Xây dưṇg đươc̣ môṭ chương trình giám sát môi trường và quản lý môi trường nhằm 

xác điṇh đươc̣ mức đô ̣chính xác của các đánh giá cũng như hiêụ quả của các giải 

pháp hạn chế ô nhiễm và các tác động xảy ra trên thực tế.  

2. Môṭ số haṇ chế trong đánh giá tác đôṇg môi trường cảng biển ở Viêṭ Nam 

2.1. Các vấn đề liên quan đến công tác nghiên cứu hồ sơ dự án 

 Công tác nghiên cứu hồ sơ dự án có vai trò rất quan trọng trong việc đánh giá tác động 

môi trường của công trình cảng bến, luồng hàng hải và đường thủy nội địa. Tuy nhiên, hiện 

nay một số báo cáo ĐTM đã được lập nhưng nhóm ĐTM chưa nghiên cứu kỹ về nội dung dự 

án. Điều này thể hiện trong nội dung tóm tắt những nội dung chính của dự án có sự sai khác 

về thông tin dự án so với dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu khả thi). Các thông tin sai lệch 

thường bao gồm: quy mô của dự án, địa điểm thực hiện dự án, biện pháp thi công công trình, 

thời gian thực hiện dự án. 

Vai trò của ĐTM là đánh giá, dự báo và đề xuất các biện pháp giảm thiểu tác động. 

Việc không nghiên cứu kỹ nội dung hồ sơ dự án có thể dẫn đến các hệ lụy như: 

- Báo cáo ĐTM không sát với nội dung dự án; 

- Chưa đánh giá đúng quy mô tác động về không gian và thời gian của dự án; 

- Biện pháp giảm thiểu tác động đưa ra mang tính lý thuyết, quá chung chung, không 

gắn kết với nội dung của dự án và khó thực hiện hoặc rất tốn kém để thực hiện. 

2.2. Các vấn đề liên quan đến khảo sát 

Một trong những vấn đề thường gặp phải khi thực hiện các đánh giá tác động môi 

trường đối với các dự án giao thông thủy là: 

- Dự án thường triển khai ở những địa điểm khó khăn cho di chuyển; 

- Khó xác định vị trí, ranh giới của dự án; 

- Thiếu số liệu về hiện trạng điều kiện tự nhiên và môi trường khu vực thực hiện dự án. 

- Những khó khăn trên dẫn đến số liệu về hiện trạng điều kiện tự nhiên, môi trường và 

kinh tế xã hội được trình bày trong báo cáo ĐTM còn sơ sài, chưa đủ điều kiện để đánh giá 

tác động. 

2.3. Các vấn đề liên quan đến hoạt động tham vấn cộng đồng 

Hầu như tất cả các quy trình ĐTM được dùng trên thế giới đều có bước tham khảo ý 

kiến cộng đồng. Ở các nước tiên tiến công việc này được tiến hành rất có kết quả. Song ở một 

số nước, chủ yếu là các nước đang phát triển việc tham khảo ý kiến cộng đồng còn gặp nhiều 

khó khăn do kinh phí hạn hẹp, phương thức tổ chức chưa tốt, ý thức tham gia của các tầng lớp 

nhân dân chưa cao,... Tuy nhiên đây là bước rất quan trọng, cần thực hiện thật tốt trong quá 

trình ĐTM [5]. 

 Mục đích cơ bản của việc lấy ý kiến cộng đồng trong quá trình ĐTM là tăng cường 

khả năng sử dụng thông tin đầu vào và cảm nhận từ phía các cơ quan chính phủ, các công dân 

và các cộng đồng quan tâm để nâng cao chất lượng của việc ra các quyết định liên quan tới 

môi trường. Các nhóm quan tâm ở đây có thể bao gồm đại diện của nhiều ngành nghề, tầng 

lớp nhân dân trong xã hội. 

 Sự tham gia của cộng đồng có thể coi là quá trình thông tin hai chiều liên tục nhằm 

khuyến khích và huy động mọi hiểu biết, nhận thức của cộng đồng về quá trình và cơ chế [6]. 

Qua đó, các vấn đề môi trường, nhu cầu môi truờng được các cơ quan có trách nhiệm đầu tư 

giải quyết. Mặt khác, nó cung cấp thông tin về trạng thái, tiến tình nghiên cứu, thực thi và các 

hoạt động đánh giá dự án. Ngoài ra, quá trình này còn nhằm thu hút sự đóng góp và cảm nhận 
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của mọi công dân về đối tượng, yêu cầu cũng như sở thích liên quan tới sử dụng tài nguyên, 

các phương án thay thế hoặc chiến lược quản lý đối với dự án trước khi ra quyết định cuối 

cùng. Hai chiều của thông tin là chiều từ các cơ quan tới các công dân và chiều ngược lại từ 

công dân đến các cơ quan. 

 Trong quá trình tham khảo ý kiến cộng đồng đối với nhiều báo cáo ĐTM, người ta đã 

rút ra một số lợi ích cũng như bất lợi của công việc này. Lợi ích của việc tham khảo ý kiến 

cộng đồng chỉ có được khi những nguời chịu ảnh hưởng được phép trình bày quan điểm của 

mình. Có thể kể ra đây 3 lợi ích chính sau đây: 

- Tạo cơ chế trao đổi thông tin [3]; 

- Có thể cung cấp nguồn thông tin về các giá trị địa phương; 

- Làm tăng độ tin cậy của việc lập quy hoạch và đánh giá các quá trình. 

 Ngoài ra, việc tham khảo ý kiến cộng đồng, trách nhiệm của các cơ quan chủ dự án, 

nhóm ĐTM được nâng cao. Nó được coi là tác nhân kiểm tra, nhận xét, đánh giá quá trình 

ĐTM khi quá trình này được công khai. 

 Tuy nhiên, việc tham khảo ý kiến cộng đồng cũng gây một số bất lợi, chi phí bao gồm 

khả năng làm xáo trộn, làm rối vấn đề, khả năng sai số đối với thông tin từ phía cộng đồng do 

hạn chế về trình độ. Ngoài ra nó có thể làm chậm tiến trình thực hiện ĐTM và dự án, làm tăng 

chi phí dự án. Song nếu biết tổ chức tốt sẽ phát huy được mặt mạnh và hạn chế được mặt yếu 

của việc lấy ý kiến cộng đồng. 

 Việc lấy ý kiến cộng đồng liên quan tới tất cả các bước của ĐTM, từ việc phát hiện 

các vấn đề về tác động, lập kế hoạch quản lý và việc phát hiện các vấn đề và tác động, giảm 

thiểu tác động, so sánh các phương án thay thế ra quyết định liên quan tới hoạt động đề xuất, 

đến việc nghiên cứu các tài liệu đã được soạn thảo. 

 Ngay từ khâu phát hiện vấn đề, một mặt phải cung cấp thông tin cho cộng đồng về dự 

án cũng như xác định những nhóm người có khả năng được lợi, nhóm người chịu thiệt khi 

thực hiện dự án. Ngoài ra, cung cấp cho cộng đồng tất cả những vấn đề sẽ được xem xét trong 

ĐTM. Thông tin chiều ngược lại thường là những cơ sở dữ liệu đã có nhằm giúp giảm bớt 

thời gian chi phí khảo sát. Ngoài ra các công dân còn giúp xác định những vùng mà cộng 

đồng quan tâm, cần được làm rõ trong báo cáo ĐTM. 

 Trong bước dự báo và đánh giá tác động, cộng đồng có thể hỗ trợ việc đánh giá các 

phuơng án thay thế nhằm đảm bảo không bỏ sót những dự án có triển vọng tốt. Trong trường 

hợp các tiêu chuẩn pháp lý không có hiệu lực thì những bình luận từ phía cộng đồng có thể 

dùng để thiết lập các tiêu chuẩn riêng. 

 Ở các bước khác, sự tham gia của cộng đồng cũng mang lại những lợi ích thiết thực 

cho quá trình ĐTM. Vấn đề là làm thế nào để đảm bảo có được sự đóng góp nhiệt tình từ phía 

cộng đồng. Muốn vậy không thể gặp đâu tham khảo đấy mà phải có kế hoạch thật tốt thoả 

mãn các yếu tố sau: 

- Xác định được các mục tiêu tham gia vào các giai đoạn thích hợp của quá 

trình ĐTM; 

- Dự kiến được các cộng đồng có thể thu hút vào các giai đoạn ĐTM; 

- Lựa chọn cung cách tham gia thích hợp nhất nhằm tiếp cận các đối tượng và 

liên lạc được với cộng đồng; 

- Lập kế hoạch thực thi chương trình tham gia của cộng đồng. 

Trong thực tế, mức độ tham gia của cộng đồng cũng có thể chia thành 3 mức: 

- Không tham gia hoặc không được tham gia; 

- Tham gia tư vấn cụ thể; 

- Tham gia ở mức hội nhập, uỷ thác, kiểm soát. 
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 Song thường thì sự tham gia của cộng đồng chỉ dừng lại ở mức thứ 2, còn mức cao 

nhất rất hiếm khi xảy ra, trừ trường hợp có sự trưng cầu dân ý. 

 Việc xác định các cộng đồng cũng được đặt ra trong quá trình ĐTM. Cộng đồng ở đây 

có thể là một nguời nào đấy hoặc một nhóm nguời có cùng mối quan tâm, cùng quyền lợi. 

Trong quá trình ĐTM, các thông tin về tác động cần phải được trình bày theo các đối tượng 

các cộng đồng chịu tác động. Nghĩa là chúng ta phải xác định được các cộng đồng cụ thể liên 

quan đến dự án. Thực tế cho thấy cộng đồng ở đây không phải là đồng nhất một thực thể mà 

rất phân tán, có thể nhóm lại theo từng nhóm có chung mục đích, ý tưởng hoặc quyền lợi. Một 

người nào đó có thể thuộc một vài nhóm cộng đồng, có thể là nhóm nghề nghiệp, nhóm xã hội 

hoặc cả nhóm chính trị. 

 Có thể sử dụng một số cách để phân loại thành các nhóm cộng đồng, mỗi nhóm có thể 

tham gia góp ý cho quá trình ĐTM theo cách riêng của mình. Có một cách phân chia các 

nhóm cộng đồng liên quan tới ĐTM thành 4 nhóm sau: 

- Cư dân chịu tác động trực tiếp của dự án và sống ở lân cận vùng đặt dự án; 

- Những nhà sinh thái học, từ những người làm công tác bảo tồn đến những nguời 

muốn bảo đảm cho sự phát triển hòa hợp với môi trường; 

- Những nhà doanh nghiệp, thuơng mại có thể thu được lợi nhuận từ việc khởi xướng 

hoaṭ động đề xuất; 

- Bộ phận cộng đồng bao gồm những người giàu có và những người không muốn từ 

bỏ những tiêu chuẩn sống cao để duy trì, bảo vệ một vùng hoang vu hoặc lợi nhuận 

từ việc khởi xướng hoạt động đề xuất. 

 Cụ thể hơn, công chúng có thể bao gồm những người không nằm trong tổ chức nào, 

những nhóm thể thao, nhóm môi trường, các tổ chức nông nghiệp, các câu lạc bộ, cơ quan 

giáo dục, đào tạo (kể cả các trường đại học), tổ chức công đoàn, các cơ quan nhà nước,... 

Trong những năm gần đây hình thành nhiều tổ chức phi chính phủ, các tổ chức này quan tâm 

đến nhiều khía cạnh môi trường như bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ nguồn lợi thiên nhiên, 

tiết kiệm năng lượng,... Tiếng nói của các tổ chức này rất có giá trị, vì đại diện cho nó có thể 

là các nhà khoa học hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ tài nguyên và môi trường. 

 Như vậy, các nhóm công chúng, tổ chức, cộng đồng rất đa dạng nên sự tham gia của 

họ vào quá trình ĐTM cũng khác nhau. Vì vậy, chúng ta cần phải có cách tiếp cận khác nhau 

đối với mỗi nhóm công chúng. Một số kỹ thuật liên lạc đã được soạn thảo để tiếp cận các đối 

tượng này như tổ chức gặp và nghe ý kiến, in sách giới thiệu, thông tin trên đài, báo, truyền 

hình. 

 Theo kết quả đánh giá của một số tác giả, hiệu quả của các kỹ thuật, cách thức liên lạc 

khác nhau theo từng nhóm đối tượng, theo từng dự án. Như vậy rõ ràng phải dựa vào điều 

kiện cụ thể mới có thể xác định được cách thức liên lạc hiệu quả đối với từng nhóm cộng 

đồng. Ở các nước đang phát triển, việc liên lạc và thu thập các ý kiến của quần chúng chưa 

được quan tâm trong giai đoạn ĐTM, chỉ đến khi các tác động đã gây thành hậu quả thì mới 

đặt vấn đề này nhưng chỉ để tìm cách tháo gỡ, giải quyết. 

 Một vấn đề nữa đặt ra ở đây là tìm hiểu cách thức tham gia của cộng đồng sao cho 

hiệu quả đạt được cao nhất. Trong thực tế có nhiều cách thức đã được sử dụng như tổ chức 

lắng nhe ý kiến, tổ chức gặp mặt, hội họp, tham gia hội thảo,... Một số nguyên tắc đã được đặt 

ra nhằm bảo đảm sự tham gia của cộng đồng đi đến thành công, một số trong chúng được liệt 

kê dưới đây: 

- Cung cấp đủ thông tin liên quan và thông tin phải ở dạng dễ hiểu đối với những 

người không phải là chuyên gia [4]; 

- Người nhận thông tin có đủ thời gian đọc, thảo luận cân nhắc các thông tin và những 

điều muốn nói trong đó; 

- Phải dành thời gian để mọi người có thể bày tỏ ý kiến nhận xét của mình; 
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- Phải trả lời các câu hỏi, vấn đề nảy sinh và những ý kiến phê bình của các bên liên đới; 

- Địa điểm và thời gian cho các cuộc họp mặt phải được lựa chọn sao cho mọi người 

có thể tham gia trao đổi ý kiến một cách thoải mái. 

 Một trong những đóng góp của cộng đồng trong quá trình ĐTM là việc tham gia giải 

quyết các mâu thuẫn, đặc biệt là các mâu thuẫn giữa các thành viên trong cộng đồng. 

 Khi một dự án được đề xuất, trong cộng đồng không phải mọi người đều có nhận thức 

đúng về nó vì trong công chúng luôn có cách nghĩ khác nhau, nhận thức khác nhau. Chẳng 

hạn việc di dân ở một vùng nào đó để lấy nơi đặt dự án sẽ phát sinh không những mâu thuẫn 

giữa dự án với nhân dân mà ngay trong nội bộ nhân dân cũng phát sinh. Do nhận thức về dự 

án khác nhau mà nhân dân có phản ứng khác nhau. Ngoài ra, nhân dân rất ngại có sự đối xử 

bất bình đẳng trong đền bù nên nhiều khi họ cố tình không chịu di chuyển. Chỉ khi nhiều 

trong số họ hiểu được và có hành động làm gương thì mới có sức thuyết phục người khác làm 

theo. Như vậy với sự nhất trí cao, cộng đồng có thể tạo điều kiện cho quá trình ĐTM nói riêng 

và toàn bộ hoạt động dự án nói chung. 

 Như vậy sự tham gia của cộng đồng có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề, kể cả 

những vấn đề mà quyền lực khó giải quyết. 

 Măc̣ dù đa ̃có những quy điṇh rất cu ̣thể trong các văn bản pháp lý về viêc̣ lấy ý kiến 

côṇg đồng đối với các dư ̣ án đầu tư trong đó có các dư ̣ án đầu tư xây dưṇg cảng biển. Tuy 

nhiên, viêc̣ lấy ý kiến côṇg đồng nhiều khi còn mang tính thủ tuc̣, những người trực tiếp chịu 

tác động của dự án, chẳng hạn ngư dân đánh bắt, nuôi trồng thủy sản trên biển, lại không 

được hỏi ý kiến. Măṭ khác, báo cáo đánh giá tác đôṇg môi trường đôi khi không đươc̣ công 

khai để côṇg đồng quan tâm có thể tiếp câṇ. 

2.4. Các vấn đề liên quan đến viết báo cáo 

Toàn bộ kết quả nghiên cứu, đánh giá ở tác động môi trường phải được chọn lọc trình 

bày trong báo cáo ĐTM. Vì vậy khâu soạn thảo báo cáo đóng vai trò quan trọng.  

 Mục đích của lập báo cáo ĐTM là cung cấp thông tin nhằm: 

- Hỗ trợ dự án lập kế hoạch, thiết kế và thực thi dự án theo hướng loại bỏ hoặc giảm 

thiểu tác động có hại đến môi trường kinh tế, xã hội, môi trường vật lý và môi trường sinh 

học, phát huy tối đa mọi lợi ích mà dự án có thể mạng lại; 

- Giúp chính phủ hoặc chính quyền địa phương quyết định phê chuẩn (hoặc không phê 

chuẩn) dự án cùng thời hạn, điều kiện cần được áp dụng; 

- Giúp cộng đồng hiểu hơn về dự án, những tác động đến môi trường và cuộc sống con 

người. 

 Hai yêu cầu chính của báo cáo ĐTM đã được tổng kết bao gồm: 

- Báo cáo ĐTM phải rõ ràng, dễ hiểu. Khoa học môi trường rất phức tạp, nội dung khoa 

học được xem xét trong ĐTM rất phong phú. Tuy nhiên, người sử dụng kết quả cuối 

cùng của ĐTM có khi không phải là nhà khoa học mà là nhà quản lý. Vì vậy, báo cáo 

ĐTM phải rõ ràng, dễ hiểu, dùng ngôn ngữ, thuật ngữ phổ thông. Cách trình bày phải 

cụ thể, thiết thực, có sức thuyết phục giúp người ra quyết định nhìn thấy vấn đề một 

cách rõ ràng, khách quan, từ đó có quyết định đúng đắn, kịp thời; 

- Báo cáo ĐTM phải chặt chẽ về mặt pháp lý, báo cáo ĐTM không những là cơ sở khoa 

học mà còn là cơ sở pháp lý, giúp cho việc quyết định những vấn đề quan trọng về 

phát triển kinh tế, xã hội; liên quan tới đời sống và quyền lợi vật chất, tinh thần của 

nhân dân trong một quốc gia hoặc một địa phương. 

Ngoài ra, báo cáo ĐTM còn là tài liệu cung cấp thông tin cho việc quản lý môi trường 

cũng như quá trình ĐTM các dự án tiếp theo. 

 Vì vậy, việc soạn thảo báo cáo phải được coi là một trong những khâu quan trọng nhất 

trong quá trình ĐTM, đòi hỏi tập trung trí tuệ của nhiều chuyên gia ở các lĩnh vực khác nhau. 
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 Khâu soạn thảo báo cáo ĐTM rất quan trọng, vì báo cáo ĐTM là kết quả tổng kết của 

một quá trình đánh giá tác động môi trường. Tuy nhiên, hiện nay còn nhiều tồn tại chung 

quanh vấn đề chất lượng của các báo cáo ĐTM. 

Về cấu trúc của báo cáo 

Mặc dù cấu trúc của báo cáo đã được quy định trong Phụ lục 2.2 của Thông tư số 

27/2015/TT-BTNMT nhưng nhiều báo cáo được trình bày không theo cấu trúc này. 

Về thông tin sử dụng trong báo cáo 

Một thực trạng đang diễn ra hiện nay là nhiều thông tin, số liệu được sử dụng trong 

các báo cáo ĐTM không có nguồn gốc trích lục. 

Về đánh giá và dự báo tác động 

- Nhiều đánh giá mang tính định tính, chưa định lượng được nguồn thải gây tác động. 

Bản thân công tác đánh giá tác động môi trường là phân tích, dự báo và đánh giá những tác 

động đến môi trường của các hoạt động chưa xảy ra. Do đó, thật khó để có thể định lượng hóa 

toàn bộ kết quả đánh giá; 

- Các đánh giá chủ yếu tập trung vào đánh giá sự gây ô nhiễm môi trường, chưa chú 

trọng nhiều đến đánh giá sự biến đổi môi trường sẽ gây tác động như thế nào đến hệ sinh thái. 

Về đề xuất các biện pháp giảm thiểu 

Từ phân tích đánh giá các tác động môi trường của dự án, cho thấy khi dự án hoạt 

động sẽ kéo theo nhiều tác động có hại cũng như có lợi. Trong phần này chúng ta sẽ đề cập 

tới việc xác định các phương pháp nhằm giảm thiểu tác động có hại và quản lý các tác động 

môi trường. 

Mục đích của công việc này là: 

- Tìm kiếm những phương thức tiến hành tốt nhất, nhằm loại bỏ hoặc tối thiểu hoá các 

tác động có hại và phát huy sử dụng tối đa những tác động có lợi [1]; 

- Đảm bảo cho cộng đồng hoặc các cá thể không phải chịu chi phí vượt quá lợi nhuận 

mà họ nhận được; 

- Để đạt được mục đích này, các phương án giảm thiểu phải được thực hiện đúng thời 

điểm và cách thức như được nêu trong báo cáo ĐTM; 

Trước khi tiến hành bước tìm kiếm các biện pháp giảm thiểu và quản lý tác động, cần 

phải thu nhập các thông tin tài liệu sau: 

- Kết quả nghiên cứu về vấn đề giảm thiểu và quản lý tác động; 

- Liên hệ với tổ chức, cơ quan, cá nhân có thể cung cấp thông tin có liên quan tới các 

vấn đề đang được quan tâm; 

- Các nguồn thông tin khác. 

Đây sẽ là cơ sở để xem xét, tìm kiếm các biện pháp giảm thiểu và quản lý tác động 

hiệu quả nhất. 

Trước hết ta xét trách nhiệm của chủ dự án trong việc thực hiện các biện pháp giảm 

thiểu và những lợi ích dài hạn có thể đem lại cho chủ dự án khi thực hiện biện pháp này. 

Thực tế cho thấy các tác động bất lợi thường vượt quá phạm vi của dự án, nghĩa là nó 

tác động đến vùng xung quanh. Những ngoại ứng như vậy buộc phải có chi phí để khắc phục, 

chi phí này lại không được tính đến trong quá trình phân tích kinh tế dự án mà cộng đồng xã 

hội phải chi trả. Vì vậy, để đảm bảo phát triển bền vững, chủ dự án phải có trách nhiệm tính 

thêm các chi phí ngoại ứng suốt tuổi thọ dự án. Đây là cơ sở để nhà nước và các cơ quan yêu 

cầu chủ dự án thực thi các biện pháp giảm thiểu nhằm tránh hoặc tối thiểu hoá tác động thông 

qua thay đổi thiết kế hoạch, lập kế hoạch quản lý tác động, giữ chúng có thể chấp nhận được. 

Trong khi nhiều chủ dự án phàn nàn rằng việc tích góp chi phí ngoại ứng làm tăng chi 

phí của dự án thì một số không ít đã nhận thức đuợc rằng một thiết kế tốt, một kế hoạch quản 
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lý tốt sẽ giúp tiết kiệm được những khoản lớn. Trong nhiều trường hợp, thực hiện giảm thiểu 

có thể gây chi phí lớn trong thời gian ngắn nhưng nếu tính trong thời gian dài thì lại rẻ hơn. 

Để có được biện pháp giảm thiểu hiệu quả, rõ ràng phải nắm vững bản chất, quy mô 

của tác động và các vấn đề liên quan. Trước hết phải biết thực chất của vấn đề, xem xét mối 

liên quan tới sức khoẻ cộng đồng, hệ sinh thái, suy giảm tài nguyên và môi trường. Nếu là ô 

nhiễm phải quan tâm tới nguồn gây ô nhiễm, đó là nguồn điểm, đường hay nguồn mặt, ngoài 

ra phải biết khả năng gây hại của chất thải. Tiếp đến phải xét xem vấn đề có cấp bách không, 

nghĩa là tác động thể hiện ngay hay tiềm ẩn, từ đó quyết định giảm thiểu hay chờ có thêm 

thông tin. Sau nữa cần tìm hiểu khả năng nhận thức của cộng đồng đối với các vấn đề này 

cũng như nếu bị tác động thì dân chúng có ngăn chặn được không có thể giảm thiểu tác động 

được không? Một vấn đề khác được đặt ra là ai sẽ được lợi, ai phải chịu chi phí, liệu có khả 

năng giảm tác động có hại thông qua trợ cấp để bù đắp thiệt hại không. 

Từ những điều hiểu biết trên, sẽ giúp quyết định các biện pháp thực thi giảm thiểu tác 

động có hại. Thường thì các biện pháp này phải được cả chủ dự án, mà cụ thể là những nhà 

thiết kế, đội ngũ ĐTM xem xét và quyết định. Dựa vào bản chất của tác động, sự điều chỉnh 

trong quá trình thiết kế mà ta có thể chọn một số hướng sau để xử lý và quản lý các vấn đề: 

- Đưa ra phương thức mới để đáp ứng nhu cầu; 

- Thay đổi quy hoạch, thiết kế; 

- Tăng cường hoạt động quản lý kiểm soát; 

- Thay đổi nơi đặt dự án, chỗ ở hoặc nơi cư trú. 

Tuy nhiên, có nhiều cách tiếp cận khác nhau trong việc thực thi các biện pháp giảm 

thiểu và quản lý tác động. Đôi khi những người trong đội ĐTM quá chú trọng tìm kiếm những 

biện pháp hiện đại để giải quyết những vấn đề lớn mà quên mất những biện pháp thông 

thường nhưng cũng rất hiệu quả.  

Như vậy hầu như tất cả các công đoạn, quá trình xây dựng, vận hành, quản lý dự án 

phải thực hiện rất nhiều biện pháp giảm thiểu. Thông thường ở các nước phát triển, một số 

biện pháp đã được quy định, chẳng hạn xây dựng các công trình lớn phải có lớp che chắn, một 

số hạng mục phải làm vào thời gian ban đêm. Tuy nhiên một số nước đang phát triển chưa có 

các quy định loại này, nên trong báo cáo ĐTM phải hình dung hết các tác động và biện pháp 

giảm thiểu. Ở những nước có quy hoạch phát triển tốt, quản lý được công nghệ thì có thể 

giảm lược nhiều chi tiết về vấn đề này đối với dự án cụ thể. Nghĩa là quy hoạch tốt, quản lý 

tốt công nghệ sẽ đảm bảo tối thiểu hoá tác động. Song ở một số nước khác, ngay cả công nghệ 

sản xuất, vị trí đặt dự án cũng phải được xem xét kỹ, thông qua phân tích, so sánh với các 

phương án thay thế.  

Một điểm cần chú ý là chính việc giảm thiểu tác động, xử lý chất thải lại có thể gây ra những 

tác động khác. Chẳng hạn, để xử lý rác, nếu đem đốt thì gây ô nhiễm khí, nếu đem chôn thì 

gây ô nhiễm nước, vệ sinh môi trường không đảm bảo. Vì vậy, phải cân đối các biện pháp 

giảm thiểu, tìm ra và áp dụng hệ thống giảm thiểu hiệu quả nhất, thực thi nhất. Đây là công 

việc rất phức tạp, dễ gây tranh cãi và cũng là một trong những lý do cần có sự tham gia góp ý 

tư vấn của cộng đồng trong suốt quá trình ĐTM. Rất nhiều biện pháp giảm thiểu được đưa 

vào trong báo cáo ĐTM nhưng qua quá trình tư vấn, tham khảo ý kiến đã phải thay đổi. 

Về chương trình quản lý và giám sát môi trường 

- Chương trình quản lý môi trường được đưa ra dựa nhiều trên cơ sở lý thuyết, thiếu 

yếu tố cần thiết để áp dụng vào thực tiễn; 

- Chương trình giám sát môi trường được đưa ra chưa phù hợp như: giám sát quá 

nhiều điểm, quá nhiều chỉ tiêu dẫn đến sự lãng phí lớn về kinh tế và thời gian cho quá trình 

thực hiện. 
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2.5. Các vấn đề liên quan đến sự phối hợp các bên liên quan 

Có thể nói, trong công tác đánh giá tác động môi trường hiện nay còn nhiều bất cập 

trong sự phối hợp giữa chủ dự án và đơn vị tư vấn. Theo quy định trong Luật Bảo vệ Môi 

trường số 55/2014/QH13 thì chủ dự án phải chịu trách nhiệm về chất lượng báo cáo đánh giá 

tác động môi trường đối với các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường, đơn vị tư vấn 

(trong trường hợp chủ dự án thuê) chịu trách nhiệm với chủ dự án về số liệu, kết quả nêu 

trong báo cáo đánh giá tác động môi trường. Nhưng hiện nay, một số chủ dự án xem việc lập 

báo cáo và chất lượng của báo cáo là trách nhiệm của đơn vị tư vấn, không xem kỹ nội dung 

của báo cáo như thế nào. Điều này dẫn đến hậu quả sau đây: 

1. Báo cáo ĐTM không thể hiện hết, hoặc thể hiện không đúng nội dung của dự án về 

vị trí, quy mô của dự án, biện pháp thi công công trình, tiến độ thực hiện dự án. 

2. Những cam kết về các biện pháp giảm thiểu tác động, chương trình quản lý và giám 

sát môi trường không được thực thi đầy đủ do chủ dự án không nắm rõ cam kết trong báo cáo 

ĐTM hoặc những biện pháp giảm thiểu đưa ra khó thực hiện, chi phí tốn kém không đủ khả 

năng thực hiện. 

2.6. Vấn đề sử dụng kết quả ĐTM 

Trước hết các kết quả ĐTM phải được gửi tới nhóm người lãnh đạo có thẩm quyền 

như một tư liệu, giúp cho việc ra quyết định có thực thi dự án hay không. Thật ra, tài liệu này 

chỉ là một trong những tài liệu cần có để ra quyết định, bên cạnh nó còn có luận chứng kinh 

tế, kỹ thuật của dự án và những tài liệu khác. Để thực hiện chức năng cung cấp tài liệu cho 

việc ra quyết định, văn bản đưa lên phải dựa trên cơ sở phân tích một cách khoa học về những 

lợi ích và tổn thất về tài nguyên và môi trường mà dự án mang lại. Nhiều khi, một bản báo 

cáo dầy dặn nhưng những thông tin cần thiết lại thiếu nên vẫn không giúp ích được nhiều. 

Điều này rất dễ xảy ra đối với các nước đang phát triển vì ở đó có thể thiếu những số liệu 

thông tin cơ bản.  

Ngoài những người lãnh đạo, người có quyền ra quyết định, còn một số cơ quan tổ 

chức có thể sử dụng kết quả ĐTM như sau:  

- Chủ dự án có thể biết được nơi đặt dự án tốt nhất và các giải pháp giảm bớt tác động 

có hại; 

- Những người đầu tư biết các tác động có ảnh hưởng đến khả năng đứng vững của dự 

án cũng như những trách nhiệm pháp lý mà dự án phải gánh chịu; 

- Chính phủ cũng biết sự liên quan của các tác động có hại do dự án mang lại đối với 

dự án khác đang được khuyến khích đề xuất; 

- Cơ quan điều chỉnh cũng biết được phạm vi của tác động môi trường và chúng có 

được chấp nhận không; 

- Cơ quan lập kế hoạch vùng có thể biết các tác động sẽ ảnh hưởng như thế nào đến 

các dự án sau đó cũng như đến sử dụng lãnh thổ; 

- Cộng đồng địa phương hoặc đại diện của họ, biết được khả năng ảnh hưởng của các 

tác động lên chất lượng sống của họ; 

- Các chính trị gia có thông tin về ai phải chịu tác động, phương thức tác động và các 

vấn đề có thể liên quan. 

Nếu biết sử dụng tốt những thông tin nêu trên có thể giúp ích cho các cơ quan, cộng 

đồng trong công việc của họ. Song trong thực tế, nhiều khi kết quả ĐTM chưa được khai thác 

hết nên hiệu quả của công tác này còn hạn chế.  

Trên thực tế, ở Việt Nam hiện nay, nhiều chủ dự án chỉ coi công tác lập báo cáo ĐTM 

là thủ tục để đáp ứng các yêu cầu của pháp luật về bảo vệ môi trường. Nhiều chủ dự án không 

sử dụng kết quả của báo cáo ĐTM trong suốt quá trình thực hiện dự án, do vậy những cam 

kết, các biện pháp giảm thiểu tác động không được sử dụng đầy đủ khi triển khai dự án. 
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2.7. Kiểm soát, kiểm toán sau dự án cũng ít được thực hiện 

Kiểm toán tác động môi trường sau khi dự án thực thi cũng là công việc đặt ra theo 

yêu cầu của ĐTM. Hai mục đích chính của công tác này là: 

- Dựa trên cơ sở số liệu đo đạc, kiểm soát để hiệu chỉnh và nâng cao khả năng dự báo 

các tác động;  

- Là cơ sở giúp nâng cao kết quả dự án. 

Như vậy, công tác kiểm soát, kiểm toán môi trường sau dự án cũng chính là phục vụ 

cho dự án, song nhiều khi nó không được quan tâm. Một số nguyên nhân dẫn đến tình trạng 

này gần giống các nguyên nhân dẫn đến tình trạng không thể thực thi biện pháp giảm bớt tác 

động có hại. Nhưng có một nguyên nhân nữa thường thấy ở các nước đang phát triển là chủ 

dự án không để ý nhiều đến các vấn đề môi trường nói chung và công tác kiểm toán môi 

trường nói riêng. Có thể họ chưa hiểu hết tác dụng của công tác này hoặc quá bận với những 

công việc sản xuất kinh doanh mà quên mất chức năng này. 

2.8. Đánh giá rủi ro và tác động xã hội đôi khi bị bỏ sót 

Đây là hai vấn đề được xem như phần đánh giá tổng hợp nhất trong ĐTM. Thế nhưng 

đôi khi chúng bị lờ đi, không được xét đến, đặc biệt là khi nguy cơ rủi ro hay tác động xã hội 

lớn. 

Một trong những nguyên nhân là các quy định, điều luật liên quan đến ĐTM thường 

chỉ nhấn mạnh vào các tác động vật lý, sinh học. 

Nguyên nhân thứ hai là các đặc trưng chuẩn mực để đánh giá tác động xã hội hoặc 

nguy cơ rủi ro không rõ ràng và chưa có những hướng dẫn cụ thể về đánh giá hai loại tác 

động này. 

Một nguyên nhân nữa là ý thức trách nhiệm của chủ dự án không cao và trình độ của 

những người đánh giá bị hạn chế. 

3. Những giải pháp nâng cao hiêụ quả của công cu ̣đánh giá tác đôṇg môi trường trong 

quản lý môi trường cảng biển  

 Để nâng cao chất lượng báo cáo đánh giá tác động môi trường cần thực hiện một số 

biện pháp cấp bách sau đây: 

- Cần đẩy mạnh thi hành những quy định của Luật Bảo vệ Môi trường và các văn bản 

pháp luật liên quan đến đánh giá tác động môi trường. Trong đó, đánh giá tác động môi 

trường phải được xem là công cụ quan trọng nhằm góp phần phòng ngừa ô nhiễm, suy thoái 

môi trường. 

- Một trong những cơ sở để đánh giá tác động môi trường là so sánh kết quả đánh giá 

với tiêu chuẩn môi trường. Để đảm bảo việc đánh giá có hiệu quả cao cần phải xây dựng hệ 

thống tiêu chuẩn môi trường phù hợp với từng khu vực trên cơ sở hệ số ô nhiễm, hệ số chịu 

tải của môi trường ở phạm vi hẹp. 

- Công tác thẩm định báo cáo ĐTM cần phải gắn kết chặt chẽ với việc khảo sát thực tế 

tại địa điểm thực hiện dự án, đảm bảo kết quả thẩm định là có căn cứ khoa học và thực tiễn để 

gửi cơ quan phê duyệt báo cáo ĐTM. 

- Đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra, xác nhận sau thẩm định báo cáo ĐTM. Kiên quyết 

xử lý những dự án theo quy định của pháp luật mà chủ dự án cố tình không thực hiện. 

4. Kết luâṇ 

 Đánh giá tác đôṇg môi trường là môṭ công cu ̣quản lý môi trường đang đươc̣ sử duṇg 

rất có hiêụ quả trong công tác bảo vê ̣môi trường khi phát triển các dư ̣án đầu tư. Viêc̣ nghiên 

cứu tìm ra những haṇ chế và đưa ra các giải pháp nâng cao hiêụ quả của công cu ̣này trong 

quản lý môi trường cảng biển có vai trò hết sức quan troṇg trong viêc̣ nhâṇ daṇg và giảm 

thiểu các tác đôṇg tiêu cưc̣ tới môi trường. 
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Abstract 

 The fly ash (FA) from Pha Lai power plant was modified by Vinyltrimetoxysilan 

(VTMS) in order to enhance the dispersibility and reduce the agglomeration. FA was treated 

with nitric acid before the modification with VTMS. The structure of fly ash particles before 

and after the modification was characterized by several sophisticated techniques including 

Fourier transform infrared spectrum (FT-IR), thermogravimetric analysis (TGA) and field 

emission scanning electron microscopy (FE-SEM). The obtained results show that the VTMS 

was grafted successfully onto the surface of FA, which significantly changes the surface 

properties of FA. It was also found that the thermal stability of modified FA (MFA) is much 

higher than that of the FA treated only with nitric acid. 

Keywords: Fly ash, modification, vinyltrimethoxysilane. 
 

Introduction 

 Fly ash (FA) is fume and dust released from thermoelectric plants, a type of refuse 

causing severe environmental pollution. Annually, thermoelectric plants have emitted a large 

amount of fly ash adversely affecting human health. Currently, many countries in the world 

have successfully researched applications of fly ash in various areas to take advantage of this 

abundant material resource. In our country, the use of fly ash has just begun in the 

manufacturing process of adhesives and construction concrete with limited volume. Research 

on the application of fly ash in the production of polymer matrix composites is quite new. 

Due to differences in structure, chemical nature, it is hard to mix, compatibility between fly 

ash with polymer, which leads to the phase separation. Therefore, to enhance the interaction 

and adhesiveness between fly ash with polymer, the characteristic of fly ash must be modified 

by appropriate compounds such as organic silane, organic acids. In this work, it reports on the 

characteristics of FA before and after modification with vinyltrimethoxy silane (VTES). 

Various techniques including FT-IR and FE-SEM have been used to characterize the 

materials and the results have been discussed. 

2. Experimental details  

2.1. Materials and chemicals 

 Fly ash (FA) of Pha Lai Thermoelectric Plant SiO2 has content of SiO2 + Fe2O3 + 

Al2O3 ≥ 86%, 0.3% moisture content, particle size primarily in the range of 1-5 μm. 

 Vinyltrimetoxysilan (VTMS), commercial product of Merck (Germany), 99.9% 

purity, density d = 0.97g/ml, boiling at 123°C, chemical formula: CH2 = CHSi(OCH3)3 

 Nitric acid (HNO3) 65%, acetic acid (CH3COOH), ethanol (C2H5OH) 96o: commercial 

product of China. 

2.2. Modified fly ash 

 Untreated fly ash after being dried at 100 ºC for 3 hours, was oxidized with HNO3 acid 

for next 3 hours to remove impurities. Fly ash collected then was filtered with distilled water 

through Bucne funnel, and dried at 100°C for 4 hours for clean fly ash. A mixture of 300 ml 

ethanol 96o and VTMS with silane content 2% was prepared. Mixture of ethanol with silane 

compound was stirred by magnetic stirrer for 30 minutes, at 60ºC. Put 100g clean fly ash into 

the mixture of silane and ethanol, stirred for 2 hours, at 60ºC. Then filtered and washed the 

clean fly ash mixture modifying silane compound with absolute alcohol through Bucne 
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funnel. Preheated the fly ash modifying property of silane compound at 60°C for 4 hours and 

further dried in a vacuum oven at 100°C for 2 hours. 

2.3. Research methods and equipment 

 Infrared spectroscopy (FTIR) of the sample is recorded on Fourier Transform Infrared 

(FTIR, Nicollet/Nexus 670, USA), in a wave number range from 400 to 4000 cm-1 and the 

scans 16 times. Scanning electron micrograph (SEM) of the material was taken on a Field 

Emission Scanning Electron Microscopy (FESEM, Hitachi S-4800 instrument, Japan); 

Thermal property was carried out on a DTG-60H thermogravimetric analyzer (Shimadzu. Co, 

Japan) under atmosphere in the temperature range from 25 to 800 C with a heating rate of 10 

C/min. 

3. Results and discussions 

3.1. Determination of chemical composition of fly ash 

 Fly ash of Pha Lai Thermoelectric Plant was classified into three categories: oven-top, 

oven-central and silo. Chemical composition of fly ash was studied by X-ray fluorescence 

spectroscopy. The results of the determination on chemical composition of 3 fly ash samples 

of Pha Lai Thermoelectric Plant, Hai Duong were presented in Figure 3.1 and Table 3.1. 

 
Figure 3.1. X-ray fluorescence spectroscopy of FA 

 

Table 3.1. Chemical composition (% of weight) of Pha Lai fly ash 

Compound 
DL1 (%) 

(Oven-top) 

DL2 (%) 

(Oven-central) 

DL3 (%) 

(Silo) 

SiO2 56.650 55.940 55.540 

Al2O3 26.970 27.890 28.840 

Fe2O3 7.485 7.305 6.862 

K2O 5.190 5.147 5.034 

MgO 0.835 0.878 0.931 

TiO2 0.914 0.925 0.904 

CaO 0.873 0.855 0.845 

Na2O 0.259 0.280 0.303 

P2O5 0.187 0.192 0.228 

SO3 0.282 0.234 0.133 

BaO 0.124 0.112 0.120 

MnO 0.062 0.060 0.058 
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Rb2O 0.040 0.039 0.037 

ZnO 0.022 0.026 0.030 

ZrO2 0.031 0.031 0.029 

Cr2O3 0.030 0.031 0.027 

SrO 0.017 0.016 0.017 

CuO 0.016 0.018 0.016 

NiO 0.013 0.014 0.014 

Ga2O3   0.006 

V2O5   0.029 

3.2. IR spectrum of fly ash before and after modifying silane compounds 

 The FT-IR spectra of FA and FA modified by VTMS (MFA) are shown in Figure 3.2. 

The peaks at 3442 and 1624 cm−1 are observed for FA which correspond to the hydroxyl 

groups on the surface of sample [5]. On the other hand, the peaks, appeared at 1066, 795 and 

449 cm−1, can be attributed to the asymmetric stretching, symmetric stretching and bending 

vibration of Si-O-Si groups [4, 5], respectively, while the characteristic peak, which is 

observed at 557 cm−1 is attributed to Al-O group. It should be noted that the peaks that 

correspond to hydroxyl and Si-O groups of MFA samples are shifted towards higher wave 

numbers while lower for Al-O groups [6]. Interestingly, the new peaks around 2960 and 2928 

cm−1 are appeared for MFA, which are attributed to the stretching and bending vibration of C-

H. Similar bands are also appeared for VTES, confirming the presence of ethyl groups that are 

originated from the silane coupling agent on the surface of MFA. These results indicate that 

the surface of the MFA may be covered with the silane coupling agent [5]. Moreover, the 

characteristic peak of C-H group of MFA is shifted at least 6 to 26 cm−1 in comparison with 

FA spectrum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.2. FT-IR spectra of FA and FA modified by VTMS (MFA) 

During the modification, a chemical reaction occurred between silane compounds with fly ash 
surface, reaction mechanism can be assumed as follows: 

 + The first mechanism occurred in 4 steps [1, 7] : 

 - Step 1, hydrolysis of silane compounds for silanol formation: 
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- Step 2, silanol condensation into oligomer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Step 3, hydrogen bonds formation among the oligomers and OH groups on the 

surface of fly ash: 

 

 

 

 

 

 

 

  

- Step 4, sustainable covalent bonds formation between fly ash and silane compound: 

 

 

 

 

 

 

 

Thus, after the modified fly ash, organic silane compound was grafted onto surface of 

fly ash by covalent bond. 

3.3. Thermal properties of the fly ash before and after modifying silane compounds 

 From TGA schema in Figure 3.3, fly ash lost it weight in three steps. The first step, 

from 25°C to 200°C corresponding to the loss in weight of free water molecules on the 

surface of fly ash. The second step, from 200°C to 400°C corresponding to the loss in weight 

of water molecules and OH groups bonding coordinately on the surface of fly ash. The third 

step, from 400oC to 800oC corresponding to the loss of OH group in the fly ash [2, 3]. To 
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silane-modifying fly ash, the loss in weight from 200oC to 600oC can be caused by a 

rearrangement of silanol functional group, release of water molecules strongly binding on the 

surface of fly ash and  break up organic fraction in silane compounds. The loss in weight of 

silane-modifying fly ash at temperature greater than 600 °C is the decay of the remaining 

silane grafted onto the surface 

of fly ash. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.3. TGA schema of original fly ash (FA) and modified fly ash by 3 silane compounds 

(MFA; EFA; GFA) 

 It could be been from the comparison of TGA schema of silane-modifying fly ash 

samples with fly ash that, silane-modifying fly ash samples had greater percent of losing 

weight than the original fly ash, which proved that when modifying fly ash, silane compounds 

were grafted onto the surface of fly ash with different content. Percent of silane weight on the 

surface of fly ash was calculated according to the following formula [2]:                             

Wgraft = Wsilan-FA - WFA. 

 In which:   Wgraft: silane content grafted onto fly ash (%); 

         Wsilan-FA: weight loss of silane-modifying fly ash (%). 

         WFA: weight loss of fly ash (%). 

 From the silane volume attached onto fly ash surface, corresponding attachment 

efficiency for each silane compound can be calculated (table 3.2). From Table 3.2 it can be 

seen that modified fly ash VTMS (MFA) had the greatest pecent of loss in volume (5.96%), 

the greatest correspondence to the volume of VTMS attached onto fly ash (1.32%) and the 

greatest attachment efficiency (66.0%). 

 

Table 3.2. Grafting efficiency of VTMS (MFA) onto fly ash 

Sample 
Original weight 

(mg) 

Weight 

at the end of the 

reaction 

(mg) 

Weight loss 

(%) (TGA 

method) 

Grafting 

percentage 

Grafting 

efficiency 

(%) 

FA 10.4771 9.99 4.64 - - 

MFA 7.22 6.79 5.96 1.32 66.0 

 

3.4. Structural morphology of fly ash before and after modifying silane compound 

 Figure 3.4 shows SEM image of the original fly ash particles with their sizes from 0.5 

µm to 7 µm, mostly in  spherical shape, smooth surface in gray. 
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Figure 3.4. SEM image of the original fly ash, magnified 10,000 times 

Figure 3.5 shows SEM image of unmodified and modified fly ash VTMS. From figure 

3.5A, unmodified fly ash particles were observered to appear with clustering phenomena into 

clusters with large size. After modifying fly ash with VTMS (figure 3.5B), modified fly ash 

particles tend to disperse, separate; therefore, the size of modified fly ash particles is smaller 

than the unmodified fly ash. 

 

A 

 

B 

Figure 3.5. SEM image of unmodified fly ash (A) and modified fly ash modified VTMS (B), 

magnified 1000 times 

  
Figure 3.6. SEM image of modified fly ash VTMS magnified 100,000 times (A)  

and 200,000 times (B) 
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From SEM image observation at different magnifications, after modifying flying ash 

with VTMS, on the surface of fly ash particles appeared a thin membrane of silane compound 

(Figure 3.6). The surface of modified fly ash particles VTMS was not as smooth as the 

original fly ash. 

4. Conclusion 

 The results of IR, TG analysis and SEM image of FA modified with VTMS confirmed 

that VTMS was successfully grafted onto the surface of FA. It has been found that the thermal 

stability of the materials can be controlled with the simple adjustment of the loading of 

VTMS on the surface of the FA. The thermal stability of MFA is higher than that of FA. The 

modification of FA also helps to control the particle size of the materials. The size of 

modified fly ash particles is smaller than the unmodified fly ash. MFA represents a more 

regular distribution and smaller diameter than FA.  
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