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TIÊU ĐIỂM GIAO THÔNG
Số 11/2021

LÀM CHỦ CÔNG NGHỆ
Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa đất nước thời gian tới là một 
cuộc cách mạng về khoa học công 
nghệ, khoa học quản lý. Để hiện đại 
hóa hạ tầng giao thông tăng tính kết 

nối, khơi thông luồng hàng..., ngoài 
việc xác định đúng mục tiêu, có chính 
sách đúng đắn còn cần phải chuẩn 
bị đủ nguồn vốn, công nghệ hiện 
đại và nguồn nhân lực dồi dào, trong 
đó nguồn nhân lực chất lượng cao 

là yếu tố vô cùng quan trọng. Đó là 
đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ khoa 
học kỹ thuật, công nhân có trình độ 
cao, được đào tạo bài bản và tiếp cận 
nhanh, làm chủ thành tựu khoa học 
công nghệ của thế giới. 

Có thể nói, chất lượng đào tạo 
nguồn nhân lực trong hệ thống các 
trường của ngành GTVT đóng vai trò 
rất quan trọng, có tính quyết định và 
ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển 
của Ngành, đảm bảo cho việc thực hiện 
thành công những kế hoạch, chiến 
lược trước mắt và lâu dài. Vì vậy, ngành 
GTVT đã xác định được những yêu cầu 
cụ thể về tay nghề, kiến thức, trình độ 
chuyên môn nghiệp vụ của CB, CCVC 
và người lao động trong Ngành.

Hiện lĩnh vực GTVT có 4 trường 
bậc đại học, 14 trường cao đẳng, 
trung cấp nghề, phân bố ở cả ba 
miền Bắc, Trung, Nam. Về chương 
trình đạo tạo và cơ cấu ngành nghề 
được xây dựng với nhiều cấp như: 
sau đại học, đại học, cao đẳng, trung 
cấp, được phát triển dựa trên các tiêu 

GTVT là ngành kinh tế kỹ thuật lớn với 5 chuyên ngành: 
đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, 
hàng không, tác động đến tất cả các mặt đời sống 
kinh tế - xã hội. Lực lượng lao động của Ngành hoạt 
động trên các lĩnh vực chủ yếu là xây dựng hạ tầng 

giao thông, vận tải xếp dỡ, công nghiệp cơ khí, quản 
lý nhà nước, khoa học công nghệ, giáo dục và đào 
tạo, duy tu, quản lý công trình giao thông, các ban 

QLDA, ATGT... của ngành GTVT. Do đó, đào tạo, đào tạo 
lại nguồn nhân lực GTVT chất lượng cao đáp ứng cuộc 

cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và thực hiện thành 
công mục tiêu chiến lược phát triển hạ tầng giao 

thông theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là nhiệm 
vụ hết sức cấp thiết, được đặc biệt quan tâm.

Đào tạo nhân lực ngành GTVT
tiến tới tinh nghề, chuẩn nghệ

HOÀNG THẠCH?

Phát triển nguồn nhân lực giao thông 4.0
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chuẩn kỹ năng nghề theo phương 
pháp phát triển của Chương trình 
DACUM bằng sự phân tích nghề, 
phân tích công việc theo vị trí việc 
làm tương ứng với các nhiệm vụ và 
công việc của ngành, nghề, với sự 
tham gia của doanh nghiệp để lựa 
chọn những kiến thức, kỹ năng, thái 
độ cơ bản, cần thiết đưa vào chương 
trình cho phù hợp. Cấu trúc chương 
trình được các trường xây dựng theo 
mô-đun tích hợp kiến thức chuyên 
môn, kỹ năng thực hành, kỹ năng 2 
mềm, kỹ năng khởi nghiệp và thái 
độ nghề nghiệp..., đảm bảo sự liên 
thông giữa các cấp trình độ đào tạo.

Cho đến nay, hệ thống các trường 
đào tạo lĩnh vực GTVT đã mở và tổ 
chức đào tạo trên 100 ngành nghề 
đào tạo theo các hệ, các cấp (trong 
đó hệ đào tạo sau đại học: 18 ngành; 
đại học: 44 ngành; cao đẳng: 46 
ngành; trung cấp: 64 ngành; hệ dạy 
nghề trên 70 nghề). Để nâng cao chất 
lượng đào tạo, các trường đã tổ chức 
xây dựng các chương trình đào tạo 
trên cơ sở đảm bảo những nội dung 
quy định chung, chủ động lựa chọn 
giáo trình giảng dạy, tập trung xây 
dựng và công bố chuẩn đầu ra. Nhiều 
trường đã tiếp cận với chương trình 
đào tạo của các trường đại học tiên 
tiến trên thế giới và từng bước thực 
hiện công nhận tín chỉ, văn bằng, tạo 
điều kiện thuận lợi trong trao đổi sinh 
viên, hội nhập khu vực và quốc tế.

ĐÀO TẠO NHÂN LỰC TẬP 
TRUNG VÀO CÁC MŨI NHỌN

Phát triển đào tạo nhân lực ngành 
GTVT phải bảo đảm gắn liền với phát 
triển kinh tế - xã hội, góp phần đẩy 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước và hội nhập quốc tế. 
Theo đó, đổi mới chất lượng đào tạo 
nguồn nhân lực, coi đầu tư cho đào 
tạo nhân lực là đầu tư phát triển; huy 
động toàn xã hội tham gia và tối đa 
hóa các nguồn lực có thể dành cho 
phát triển đào tạo nhân lực ngành 
GTVT. Phát triển đào tạo nhân lực 
ngành GTVT là nhiệm vụ của các 
cấp, các ngành và toàn xã hội, có 
tính chiến lược lâu dài; là nhiệm vụ 
thường xuyên, liên tục; là khâu đột 
phá có trọng tâm, trọng điểm, đáp 

ứng yêu cầu của kinh tế hóa ngành 
GTVT; bảo đảm nhu cầu về số lượng, 
chất lượng và cơ cấu đội ngũ cán bộ 
của từng vùng, từng địa phương và 
của các chuyên ngành, các lĩnh vực. 
Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng 
cao ngành GTVT trên cơ sở tập trung 
cho các lĩnh vực mũi nhọn của ngành 
GTVT: hàng hải, hàng không, đường 
sắt, đường bộ, đường thủy nội địa.

Thực tế cho thấy, cơ cấu các 
ngành, nghề đào tạo thời gian qua 
đã được các trường chú trọng, từng 
bước được cải thiện, đáp ứng sự phát 
triển của Ngành. Các cơ sở đào tạo từ 
trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao 
đẳng, trung cấp, dạy nghề, bồi dưỡng 
ngắn hạn, đào tạo lao động nông 
thôn trước mắt đáp ứng được phần 
lớn nhu cầu sử dụng lao động trong 
và ngoài ngành, thích ứng với nhu 
cầu học tập của xã hội.

Những năm qua, quy mô đào 
tạo của các trường đã tăng nhanh 
theo nhu cầu sử dụng nhân lực. Hệ 
thống đào tạo nhân lực ngành GTVT 
đã phát triển mạnh và được phân bố 
ở hầu hết các vùng lãnh thổ. Công 
tác xã hội hóa đào tạo bước đầu 
được thực hiện. Nhiều tổ chức, hội, 
hiệp hội, doanh nghiệp cũng tham 
gia đào tạo, thu hút khá đông người 
học với hình thức đa dạng, bao gồm 

đào tạo chính quy, không chính quy, 
liên thông, liên kết, đào tạo theo địa 
chỉ, đào tạo dài hạn, ngắn hạn, trong 
trường, ngoài trường...

Có thể nói, thời gian qua, năng 
lực và chất lượng đào tạo của các cơ 
sở thuộc ngành GTVT được nâng cao 
đáng kể. Theo đó, số lượng, trình độ 
của đội ngũ cán bộ, giảng viên ngày 
càng tăng, cơ bản đáp ứng yêu cầu 
đào tạo hiện tại. Cơ sở hạ tầng được 
đầu tư xây dựng khang trang, trang 
thiết bị phục vụ đào tạo được cải 
thiện đáng kể. Chương trình, giáo 
trình, giáo án, tài liệu giảng dạy cơ 
bản đầy đủ; phương pháp giảng dạy 
bước đầu được đổi mới theo hướng 
hiện đại; công tác quản lý, phục vụ 
phù hợp với cơ chế quản lý mới; chất 
lượng đào tạo có chuyển biến nhất là 
về giảng dạy thực hành.

Phát triển nguồn nhân lực chất 
lượng cao, đáp ứng nhu cầu hội nhập 
của ngành GTVT, đặc biệt là cuộc cách 
mạng công nghiệp lần thứ 4 đang 
là bài toán được các cơ sở đào tạo và 
ngành GTVT hết sức quan tâm, chú 
trọng. Chất lượng quản lý nhân lực của 
Ngành đóng vai trò rất quan trọng và 
ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển 
của Ngành, đảm bảo cho việc thực 
hiện thành công những kế hoạch, 
chiến lược trước mắt và lâu dài q

Gắn đào tạo với nhu cầu thị trường lao động
Chúng ta cần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp 

ứng yêu cầu thị trường việc làm và hội nhập quốc tế. Trong đó, những 
giải pháp cần được triển khai hiệu quả và thiết thực, đặc biệt là giải 
pháp nâng cao chất lượng, đổi mới tư duy đội ngũ cán bộ quản lý và 
giảng viên; đổi mới công tác quản trị nhà trường; tập trung đào tạo 
nhân lực trình độ cao, đáp ứng nhu cầu xã hội; chú trọng mục tiêu 
phát triển phẩm chất, năng lực tự học; khuyến khích sự chủ động, 
sáng tạo của học viên, sinh viên. 

 Các cơ sở đào tạo cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt; 
hoàn thiện nhanh cơ chế tự chủ; gắn kết hiệu quả với doanh 
nghiệp; chủ động tranh thủ và thu hút nguồn đầu tư cho cơ sở 
vật chất phục vụ giảng dạy và học tập. Mặt khác, các trường cần 
nghiên cứu các giải pháp cân đối và nâng cao chất lượng tuyển 
sinh, đặc biệt đối với các ngành đào tạo cung cấp nguồn nhân lực 
thực hiện thành công mục tiêu chiến lược phát triển hạ tầng giao 
thông theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. 

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang
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NGHỀ “HOT” THAY ĐỔI THEO 
MÙA TUYỂN SINH

Là cái nôi đào tạo nguồn nhân lực 
của ngành GTVT trong 60 năm qua, 
Trường Đại học GTVT đã tạo dựng 
được 15 ngành đào tạo, 69 chuyên 
ngành bậc đại học, 16 chuyên ngành 
bậc thạc sĩ và 17 chuyên ngành bậc 
tiến sĩ. Thế mạnh của Nhà trường là 
các ngành Kỹ thuật xây dựng công 
trình giao thông, Kỹ thuật xây dựng, 
Kinh tế xây dựng, Khai thác vận tải... 
Theo lãnh đạo Nhà trường, với các 
chuyên ngành cơ bản mà nhiều năm 
qua Nhà trường đang đào tạo, xu 
thế hiện nay đã có sự chuyển đổi khi 
các ngành Logistics và Quản lý chuỗi 
cung ứng, Khai thác vận tải... đang 
được nhiều sinh viên lựa chọn hơn 
mà không tập trung đông vào khối 
Kỹ thuật xây dựng và Kỹ thuật công 
trình... như trước đây. Điều này cho 
thấy, khi xã hội phát triển thì nhu 

cầu đi lại của người dân và doanh 
nghiệp vận tải chuyển đổi từ tự phát 
sang quản lý bài bản, khoa học..., đòi 
hỏi nguồn nhân lực chất lượng cao, 
đáp ứng nhu cầu của xã hội.

Theo Hội đồng tuyển sinh của 
Trường Đại học GTVT, năm 2021, hầu 

hết các ngành của trường đều có 
điểm trúng tuyển cao hơn năm trước, 
khoảng cách giữa các ngành tương 
đối đồng đều, thể hiện rõ được sự 
lựa chọn ngành nghề của thí sinh là 
hoàn toàn phù hợp và các ngành kinh 
tế - xã hội khác trong mùa tuyển sinh. 
Trong đó, Logistics và Quản lý chuỗi 
cung ứng là ngành có điểm chuẩn 
cao nhất (26,35 điểm), Khai thác vận 
tải (24,60 điểm).

Tương tự, Trường Đại học Công 
nghệ GTVT, các nhóm ngành Công 
nghệ kỹ thuật giao thông, Kỹ thuật 
ô tô nhận được sự quân tâm của 
rất nhiều thí sinh cũng như các đơn 
đặt hàng của các đơn vị trong và 
ngoài nước về nhân lực liên quan 
đến nhóm ngành này, hay Logistics 
và Quản lý công chuỗi thương mại 
điện tử, Logistics và Đa phương thức 
cũng như Công nghệ thông tin ở 
lĩnh vực GTVT. Theo lãnh đạo Trường 

M. LỆ - K. HÀ?

Theo dự báo, nhu cầu 
nguồn nhân lực ngành 

GTVT giai đoạn tới là 
vô cùng lớn, đặc biệt 

là nguồn nhân lực chất 
lượng cao, trong đó 

nổi lên với các chuyên 
ngành đào tạo hấp 
dẫn như: Logistics, 
Khai thác vận tải...

Phát triển nguồn nhân lực giao thông 4.0

TRONG NGÀNH GTVT?
Nghề nào “HOT”

Logistics và vận tải đa phương thức là một trong những ngành thu hút nhiều sự quan tâm của các thí sinh
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Đại học Công nghệ GTVT, sinh viên 
tốt nghiệp những ngành trên có 
tỷ lệ xin được việc làm lương cao, 
chiếm khoảng 90%.

VIỆC LÀM, THU NHẬP VÀ 
TRIỂN VỌNG: NHỮNG YẾU TỐ 
QUYẾT ĐỊNH ĐỘ “HOT”

Theo PSG. TS. Nguyễn Xuân 
Phương - Hiệu trưởng Trường Đại 
học GTVT TP. Hồ Chí Minh, năm 2021, 
trường sử dụng hai phương thức xét 
tuyển là: xét điểm thi THPT 2021 và 
xét điểm học bạ THPT. Kết quả tuyển 
sinh đạt 100% chỉ tiêu theo đề án 
tuyển sinh, trong đó 3 chuyên ngành 
có điểm chuẩn cao nhất là: Logistics 
và Quản lý chuỗi cung ứng; Quản trị 
logistics và Vận tải đa phương thức; 
Công nghệ thông tin. Năm học 2020 
- 2021 là giai đoạn khó khăn nhất 
của Nhà trường do tình hình dịch 
bệnh Covid-19, đặc biệt từ tháng 
5/2021 đến tháng 9/2021 TP. Hồ Chí 
Minh phải áp dụng giãn cách xã hội. 
Trong bối cảnh đó, tập thể lãnh đạo 
Nhà trường đã kịp thời điều chỉnh 
phương án giảng dạy, kế hoạch đào 
tạo để phù hợp với tình hình.

PSG. TS. Nguyễn Xuân Phương 
cho rằng, việc đánh giá mức độ 
“hot” của ngành học còn tùy thuộc 

vào ngành, lĩnh vực. Đối với ngành 
GTVT, chúng tôi căn cứ vào một 
số tiêu chí như: nhu cầu nguồn 
nhân lực của ngành GTVT, dễ xin 
được việc làm, mức thu nhập cao, 
triển vọng của ngành nghề đó 
trong tương lai... Đặc biệt, cơ hội 
thăng tiến của người học sau khi 
ra trường và ngành nghề đó phù 
hợp về sở thích, tính cách, năng 
lực, điều kiện, sức khỏe của người 
học. Hiện nay, sự quan tâm của 
phụ huynh, thí sinh (thông qua số 
lượng thí sinh đăng ký vào ngành) 
cũng là một yếu tố đánh giá về tầm 
quan trọng của ngành học đó. Trên 
cơ sở đó, Nhà trường đầu tư cơ sở 
vật chất hiện đại, đội ngũ giảng 
viên có trình độ chuyên môn cao, 
đánh giá mức học phí phù hợp cho 
ngành nghề. 

Trong các ngành học của 
trường, các ngành học thuộc lĩnh 
vực GTVT luôn có ưu thế khi đảm 
bảo tỷ lệ việc làm cao, tùy từng giai 
đoạn khác nhau và theo xu hướng 
phát triển của ngành GTVT sẽ có 
mức độ khác nhau giữa các ngành. 
Giai đoạn 2019 tới nay, ngành học 
của trường có tỉ lệ sinh viên ra 
trường có việc làm và thu nhập cao 
gồm: Nhóm ngành thuộc lĩnh vực 

Dịch vụ vận tải (Logistics và Quản lý 
chuỗi cung ứng, Khai thác vận tải, 
Kinh tế vận tải, Khoa học hàng hải...; 
Nhóm ngành thuộc lĩnh vực Kỹ 
thuật (Cơ khí, Ô tô, Tự động, Quản 
lý xây dựng, Kinh tế xây dựng...; 
Nhóm ngành thuộc lĩnh vực Công 
nghệ thông tin (Công nghệ thông 
tin, Mạng máy tính và Truyền thông 
dữ liệu...).

Ông Phương thông tin thêm, hiện 
nay Nhà trường đang đẩy mạnh hoạt 
động kiểm định chất lượng chương 
trình đào tạo theo định hướng ABET, 
AUN và Bộ Giáo dục và Đào tạo để từ 
đó phát triển việc đào tạo nhân lực 
phù hợp với xu thế phát triển của thế 
giới. Người học sau khi tốt nghiệp các 
chương trình đào tạo được kiểm định 
sẽ có cơ hội được làm việc tại nước 
ngoài. Từ những chương trình như 
vậy, nhiều lao động nước ngoài đã 
tìm đến và làm việc trên đội tàu bay, 
tàu biển Việt Nam. Bên cạnh đó, ngày 
càng có nhiều doanh nghiệp tham 
gia vào hoạt động đào tạo, góp phần 
thúc đẩy, phát triển nhanh đội ngũ 
nhân lực chất lượng cao cho ngành 
GTVT và đất nước.

Xuất phát từ thực tiễn của nền 
giáo dục nước nhà cũng như sự phát 
triển của GTVT quốc tế, Nhà trường 
đã mở thêm một số ngành học mới 
để kịp đáp ứng nhu cầu của người học 
và thị trường lao động như: Logistics 
và Quản lý chuỗi cung ứng, Quản lý 
hàng hải, Cơ điện tử ô tô, Quản lý dự 
án xây dựng, Quản lý bất động sản, 
Kinh tế vận tải hàng không... Đồng 
thời, Nhà trường đã thay đổi, tích hợp 
nhiều chuyên ngành đào tạo phù 
hợp với chuẩn quốc tế như: Khoa học 
hàng hải, Xây dựng công trình giao 
thông, Kinh tế vận tải...

Hiện nay, Trường Đại học GTVT 
TP. Hồ Chí Minh đang áp dụng các 
tiêu chí vào việc đánh giá năng lực và 
trình độ của sinh viên, đáp ứng chuẩn 
đầu ra. Theo đó, sinh viên được trang 
bị khối lượng kiến thức, kỹ năng và 
năng lực tự chủ, kỹ năng hội nhập 
quốc tế, năng lực khởi nghiệp, tư duy 
sáng tạo và khả năng thích ứng với 
môi trường công nghệ liên tục thay 
đổi và phát triển..., lấy đánh giá của 
doanh nghiệp làm thước đo cho chất 
lượng đào tạo q

Sinh viên Trường Đại học GTVT TP. Hồ Chí Minh đạt giải Nhất 
cuộc thi Tài năng trẻ Logistics Việt Nam 2020
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Đào tạo theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp 

Hoạt động gắn kết đào tạo 
với doanh nghiệp ngày càng 
được đẩy mạnh và đi vào 

chiều sâu. Giáo dục nghề nghiệp đã 
thu hút được nhiều doanh nghiệp 
đồng hành phát triển, từ đó doanh 
nghiệp ngày càng tham gia sâu hơn 
vào quá trình đào tạo, từ khâu phát 
triển chương trình, tham gia đào tạo; 
thi, kiểm tra đánh giá, tuyển dụng 
người học sau khi tốt nghiệp. Thống 

kê cho thấy, năm 2019, trên 85% học 
sinh, sinh viên tốt nghiệp có việc làm, 
có nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp 
có nghề đạt tỷ lệ 100% sinh viên ra 
trường có việc làm với mức thu nhập 
cao. Nhiều doanh nghiệp, tập đoàn 
lớn đã tạo dựng các cơ sở đào tạo cho 
riêng mình, chủ động nhân lực. Điều 
này cho thấy, doanh nghiệp ngày 
càng tích cực tham gia đào tạo để chủ 
động nguồn nhân lực lâu dài cho bản 
thân mình.

Công ty LG Display đã ký kết biên 
bản hợp tác với Trường Đại học Hàng 
hải Việt Nam. Theo đó, phía Công ty 
LG Display sẽ cung cấp chương trình 
thực tập cho sinh viên có thành tích 
của Trường Đại học Hàng hải Việt 
Nam. Số lượng sinh viên thực tập sẽ 
dựa trên nhu cầu của công ty hàng 
năm. Về phía Trường Đại học Hàng 
hải Việt Nam sẽ cung cấp các khóa 
đào tạo cho nhân viên của Công ty LG 
Display trong các lĩnh vực kỹ thuật có 
liên quan. 

Tương tự, theo Phó Tổng Giám 
đốc Công ty TNHH Công nghệ 
Pegatron Hải Phòng Ngô Đông Du, 
thời gian tới, Công ty sẽ tuyển dụng 
từ 20.000 - 25.000 lao động thuộc các 
lĩnh vực hành chính, nhân sự, thiết bị, 
điện tử... Công ty sẽ hợp tác với Trường 
Đại học Hàng hải Việt Nam để tham 
gia vào quy trình đào tạo nguồn nhân 
lực, đồng thời sẽ tạo cơ hội để các sinh 
viên có năng lực trong các trường trên 
địa bàn Hải Phòng có cơ hội thực tập 
tại Công ty và Công ty tiếp nhận các 
em ngay sau khi ra trường.

Theo PGS. TS. Phạm Xuân 
Dương - Hiệu trưởng Trường Đại học 
Hàng hải Việt Nam, để nâng cao chất 
lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu của 
nhà tuyển dụng, Nhà trường đã tăng 
cường đội ngũ giảng viên có trình 
độ cao, được đào tạo bài bản trong 

nước và nước ngoài. Bên cạnh đó, 
Trường cũng chú trọng tăng cường 
cơ sở vật chất, đổi mới chương trình 
đào tạo, phương pháp giảng dạy, 
phương pháp đánh giá theo chuẩn 
CDIO, kiên định áp dụng chuẩn đầu 
ra cho sinh viên như tiếng Anh quốc 
tế TOEIC/IELTS, chuẩn tin học văn 
phòng quốc tế MOS. Hàng năm, Nhà 
trường cung cấp hàng nghìn nhân 
lực chất lượng cao cho nhiều doanh 
nghiệp thuộc Khu công nghiệp 
Tràng Duệ, VSIP, Deep C, Nomura... 
và nhiều doanh nghiệp, tập đoàn 
lớn trong và ngoài nước. 

Còn theo ông Vũ Ngọc Khiêm - 
Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học 
Công nghệ GTVT (UTT), những năm 
qua, nhiều doanh nghiệp đã chủ 
động tìm đến Nhà trường để “đặt 
hàng” đào tạo. Điển hình là việc ký 
hợp tác đào tạo giữa UTT với Công ty 
Cổ phần FECON. Theo đó, để có thể 
nhận kỹ sư ngay sau khi ra trường, 
Công ty sẽ đồng hành với Nhà 
trường trong việc cải tiến chương 
trình đào tạo phù hợp với yêu cầu 
và tình hình thực tiễn của doanh 
nghiệp. FECON sẽ trực tiếp tham gia 
vào quá trình tổ chức đào tạo như 
cử chuyên gia để tham gia giảng dạy 
một số nội dung chuyên môn, tham 
gia hướng dẫn thực hành, thực tập, 
dạy kỹ năng mềm và văn hóa doanh 
nghiệp cho sinh viên. Sinh viên sẽ 
được học tập lý thuyết, thí nghiệm 
tại trường; học thực hành, thực tập 
tại các công trường của FECON với 
các thiết bị máy móc hiện đại. Sinh 
viên được FECON cam kết tuyển 
dụng ngay sau khi tốt nghiệp nếu 
đáp ứng một số tiêu chí Công ty đưa 
ra, đồng thời được hoàn trả toàn bộ 
học phí trong suốt khóa học, được 
cấp học bổng khuyến khích học tập 
trong từng năm học...

BẢO CHÂU?

Thời gian qua, cụm từ 
“đào tạo gắn kết với 
doanh nghiệp” được 
nhắc đến nhiều trong 

các diễn đàn tuyển sinh 
và phỏng vấn việc làm 
đối với giáo dục nghề 

nghiệp. Không chỉ các 
trường đại học chủ động 

tìm đến “bắt tay” với 
các doanh nghiệp để 

liên kết đào tạo mà Nhà 
nước cũng có nhiều cơ 

chế, chính sách thu hút, 
khuyến khích doanh 

nghiệp tham gia quá 
trình đào tạo để sinh 

viên ra trường tiếp cận 
và làm chủ được công 

việc, doanh nghiệp 
không phải mất công 
đào tạo lại. Nắm bắt 

được xu hướng đó, các 
trường đại học, cao 

đẳng của ngành GTVT 
đã chủ động liên kết với 
các doanh nghiệp trong 

đào tạo và tuyển dụng 
khi sinh viên ra trường. 

XU HƯỚNG MỚI - HIỆU QUẢ CAO

Phát triển nguồn nhân lực giao thông 4.0
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Đánh giá về phương thức doanh 
nghiệp liên kết nhà trường đào tạo 
nguồn nhân lực, ông Trần Trọng 
Thắng - Tổng Giám đốc FECON cho 
biết, với một doanh nghiệp hướng 
đến phát triển hạ tầng như FECON, 
việc tìm kiếm một cơ sở đào tạo 
có thể cung cấp và đáp ứng được 
nguồn nhân lực chất lượng cao là 
rất quan trọng. Ký kết hợp đồng 
hợp tác đào tạo với Trường Đại học 
Công nghệ GTVT giúp FECON chủ 
động nguồn nhân lực có trình độ, 
tiết kiệm được chi phí và thời gian 
đào tạo, mang đến nhiều lợi ích cho 
doanh nghiệp.

Không chỉ liên kết với FECON, 
UTT còn ký hợp tác đào tạo với 
Công ty CP Licogi 16. Hai bên sẽ 
hợp tác khai thác hệ thống thiết 
bị và dây chuyền sản xuất phục vụ 
cho hoạt động sản xuất kinh doanh 
của Licogi 16 và công tác đào tạo, 
nghiên cứu khoa học của Trường 
Đại học Công nghệ GTVT. UTT hỗ 
trợ đào tạo cho các cán bộ, kỹ sư, 

nhân viên của Licogi 16 về các nội 
dung liên quan đến chuyên môn 
theo nhu cầu của Licogi 16 và khả 
năng của Nhà trường. Ngược lại, 
phía Licogi 16 hỗ trợ tiếp nhận 
giảng viên của UTT tham gia các 
dự án thực tế của Công ty; tiếp 
nhận sinh viên của UTT tham quan 
và thực tập tốt nghiệp tại công 
trường. Licogi 16 cũng là đơn vị 
tiếp nhận, tuyển dụng sinh viên do 
UTT đào tạo và hỗ trợ học bổng cho 
những sinh viên có thành tích xuất 
sắc, sinh viên nghèo vượt khó cho 2 
ngành Xây dựng cầu đường và Máy 
xây dựng với mức hỗ trợ khoảng 
100 triệu đồng mỗi năm. Trước mắt, 
Licogi 16 đặt hàng UTT 2 lớp sinh 
viên ngành Xây dựng cầu đường 
và Máy xây dựng khóa 68 để chuẩn 
bị nhân lực trong thời gian tới của 
Công ty. Năm 2018, Licogi 16 sẽ 
tuyển dụng 50 vị trí việc làm ngành 
Máy xây dựng. Công ty sẽ hỗ trợ 
100% học phí 5 năm học, trả lương 
thực tập, cấp học bổng, đào tạo vận 

hành máy thi công... cho sinh viên 
nếu được Công ty tuyển dụng.

Có thể khẳng định, phương thức 
doanh nghiệp đặt hàng đào tạo 
nguồn nhân lực hay mô hình liên kết 
giữa nhà trường và doanh nghiệp 
sẽ giúp doanh nghiệp chủ động 
nguồn nhân lực được đào tạo bài 
bản theo đúng yêu cầu của doanh 
nghiệp, phục vụ cho chiến lược phát 
triển bền vững và hội nhập quốc tế. 
Mô hình này giúp nhà trường thu 
hút thêm sinh viên, tăng cường mối 
quan hệ với doanh nghiệp trong việc 
đổi mới chương trình đào tạo theo 
hướng cập nhật các công nghệ tiên 
tiến, hiện đại, nghiên cứu khoa học, 
chuyển giao công nghệ áp dụng 
trong các doanh nghiệp. Đặc biệt, 
sinh viên không phải lo lắng về tài 
chính, được học tập kiến thức sát 
thực tế của chính doanh nghiệp nơi 
họ sẽ gắn bó lâu dài, được đào tạo kỹ 
năng mềm, văn hóa doanh nghiệp và 
được đảm bảo chắc chắn có việc làm 
đúng chuyên ngành đào tạo q

Sinh viên tham quan, học tập thực tế tại doanh nghiệp
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HIỆN HỮU THIẾU HỤT NGUỒN 
NHÂN LỰC HÀNG HẢI

Ông Trương Thanh Dũng - Hiệu 
trưởng Trường Cao đẳng Hàng hải 
2 tại TP. Hồ Chí Minh cho biết, hiện 
nay giá cước của tàu container trong 
những năm vừa qua tăng đột biến, 
thậm chí có những thời điểm tăng 
10 - 15 lần. Do vậy, các công ty, doanh 
nghiệp trong ngành đều phát triển và 
có nhu cầu mua thêm tàu biển. Đồng 
thời, các đơn vị cũng tăng lương cho 
thuyền viên và tăng cường kêu gọi 
nguồn nhân lực cho ngành Hàng 
hải. Nhưng thực tại, các công ty này 
đều đang thiếu nguồn nhân lực trầm 
trọng. Ví dụ, Công ty Vận tải khí Việt 
Nam hiện có 81 tàu thì chỉ tuyển được 
lượng thuyền viên cho 30 tàu, số còn 
lại phải thuê nước ngoài mà quỹ 
lương dùng để trả cho nhân lực người 
nước ngoài sẽ cao hơn so với sử dụng 
nhân lực người Việt Nam. 

Chính vì vậy, thời gian qua, nhiều 
công ty vận tải biển đều hợp tác với 
Nhà trường để đặt hàng nguồn nhân 
lực. Công ty Vận tải biển Khai Nguyên 
tới đây sẽ đặt văn phòng tại trường 
để cùng đồng hành trong việc tuyển 
sinh, hỗ trợ đào tạo và giải quyết việc 
làm cho sinh viên sau khi ra trường. 
Nhà trường cũng ký kết hợp đồng 
nguyên tắc với các công ty khác để 
đặt hàng nhân lực, như tài trợ học 
bổng, trả học phí và nhiều cam kết 
cho sinh viên sau khi ra trường. Đặc 
biệt, nhiều công ty đã đặt hàng đào 
tạo ngắn hạn, tài trợ và hỗ trợ các sinh 
viên khi có nhu cầu và ký hợp đồng 
làm việc tại trường. Tuy nhiên hiện 
nay, khi cơ hội nghề nghiệp trên bờ 
càng nhiều thì tình trạng thiếu hụt 
nhân lực nghề biển lại càng tăng. 

Ông Dũng cho biết thêm, tình 
hình đào tạo tuyển sinh của Nhà 
trường hiện nay cũng gặp khó khăn 

trong bối cảnh chung của ngành 
Hàng hải. Đây là ngành đặc thù, khi 
kinh tế phát triển thì nhân lực hàng 
hải luôn thiếu bởi nhiều phụ huynh 

không mặn mà cho con em mình 
sống xa nhà. Ngoài ra, khi tình hình 
dịch bệnh diễn biến phức tạp ở các 
quốc gia nơi đặt cơ sở đào tạo liên 
kết, công ty tuyển dụng cũng khiến 
nhiều phụ huynh không chấp nhận 
cho con em theo ngành học.  Về 
phương hướng trong thời gian tới, 
ông Dũng cho biết Nhà trường sẽ 
tăng cường công tác tuyển sinh, 
quảng bá hình ảnh, đồng thời thay 
đổi nhận thức về tư duy ngành học 
trong công tác tư vấn tuyển sinh 
đầu vào. Hiện Nhà trường đang có 
hai ngành học thiếu hụt nhân lực là 
Điều khiển tàu biển và Khai thác máy 
tàu thủy.  Với ngành sau đại học Sỹ 
quan vận hành tàu biển hiện cũng 
thiếu hụt do yêu cầu cao về kinh 
nghiệm làm việc và thời gian đào 
tạo lâu dài với khối lượng kiến thức 
thực tế đi biển cao. Một cản trở khác 
là mức lương nhận về của ngành 
này cũng cao (lương thuyền trưởng 
hiện nay dao động từ 6.000 - 8.000 
USD/tháng. Để đáp ứng yêu cầu đào 
tạo chuyên sâu này, Nhà trường đã 
trang bị các thiết bị hiện đại và tốt 
nhất. Nhà trường đã trang bị các mô 
phỏng buồng máy phù hợp với yêu 
cầu của quốc tế. Nhà trường có đội 
tàu thực tập để cho các sinh viên có 
thể chạy tàu trên các luồng hàng hải 
nội địa - đây là một ưu thế cho các 
sinh viên khi thực tập cũng như làm 
việc với các doanh nghiệp.

TĂNG CƯỜNG ĐÀO TẠO NHÂN 
LỰC CHUYÊN SÂU

Chia sẻ khó khăn chung, ông 
Phạm Văn Chiến - Trưởng phòng Tư 
vấn Công ty Cổ phần Khí và Hóa chất 
Việt Nam cho biết, Công ty hiện có 
nhiều đội tàu sử dụng nhân lực từ 
thủy thủ thợ máy đến thuyền trưởng 
với khoảng 1.300 nhân lực và không 

Nỗi lo thiếu hụt nhân lực
hàng hải phía Nam

SƠN KHÊ?

Mặc dù là khu vực phát 
triển kinh tế hàng đầu 
cả nước nhưng tại TP. 

Hồ Chí Minh và các 
tỉnh, thành lân cận, việc 

tuyển sinh và đào tạo 
nhân lực hàng hải đang 
gặp không ít khó khăn. 

Các cơ sở đào tạo và 
các đơn vị cung cấp 

nhân lực hàng hải vẫn 
đang miệt mài tìm lời 

giải và tháo gỡ rào cản 
“nghề đi biển” nhằm 

đáp ứng thị trường 
hàng hải đầy tiềm năng 

trong tương lai.

Ông Trương Thanh Dũng - Hiệu trưởng 
Trường Cao đẳng Hàng hải 2 chia sẻ 
những khó khăn trong việc thu hút 
nhân lực hàng hải
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tính đội ngũ trên bờ. Từ trước đến 
nay, công tác phối hợp và liên kết 
giữa doanh nghiệp và các cơ sở đào 
tạo nguồn nhân lực hàng hải luôn 
được đơn vị chú trọng và quan tâm. 
Do trụ sở của công ty đặt tại TP. Hồ 
Chí Minh nên các chương trình liên 
quan tới công tác đào tạo, hỗ trợ các 
hoạt động như tài trợ học bổng, cam 
kết đầu ra với Nhà trường đều được 
đơn vị hợp tác.

 Ông Chiến cho biết, từ cách nhìn 
của một thuyền viên, ông nhận thấy 
chưa bao giờ việc đi tàu lại dễ dàng 
và nhanh như thời điểm này. Hiện 
nay, mức lương khởi điểm của một số 
công việc trên bờ khoảng 8 - 10 triệu 
đồng, nhưng mức lương sàn trong 
ngành Hàng hải từ 16 - 20 triệu đồng. 
Tuy nhiên, quan điểm của người dân 
hiện vẫn có định kiến với nghề “lênh 
đênh sông nước”. Cần phải nhìn nhận 
rằng, với sự phát triển của công nghệ, 
người đi biển vẫn có thể liên lạc và 

theo dõi gia đình qua các trang mạng 
xã hội. Mặt khác, xét về mức rủi ro 
trong nghề thì tại Việt Nam, tỉ lệ trên 
đường bộ luôn ở mức cao hơn so với 
các vụ tai nạn tàu thuyền.

Cũng với tình trạng gặp khó 
khăn trong nhu cầu tuyển dụng 
như trên, ông Võ Dũng - Công ty Cổ 
phần Vận tải biển và Hợp tác quốc tế 
INLACO cho biết, hiện nay Công ty 
đang cung cấp 1.200/3.600 thuyền 
viên và đứng đầu trong xuất khẩu 
thuyền viên cho Nhật Bản. Trong đó, 
với 6 trường chủ lực đào tạo nhân 
lực hàng hải (2 trường đại học và 
4 trường cao đẳng), sau khi tuyển 
dụng, đơn vị sẽ đào tạo thêm tiếng 
Anh cũng như các khóa học thực 
hành và khi đạt yêu cầu sẽ được làm 
việc tại các đội tàu của các nước. 

Hiện nhân lực trưởng thành 
từ các đơn vị hàng hải như thuyền 
trưởng, máy trưởng đều đã và đang 
làm việc tại các tàu lớn trên thế giới. 

Tuy nhiên, công tác truyền thông 
cho ngành Hàng hải đang gặp hạn 
chế, trong khi đó nhu cầu thế giới 
lại rất cao. Vì vậy, các trường cần 
phối hợp với doanh nghiệp thay đổi 
chiến lược tuyển sinh, tăng cường 
đào tạo nhân lực chuyên sâu mới 
có thể thay đổi được cục diện này 
trong tương lai, trong đó cốt lõi 
chính là sự cải thiện kiến thức, kỹ 
năng của chính các sinh viên. Đặc 
biệt, với các chương trình học, từ 
tháng thứ 6, sinh viên có thể bước 
vào nghề để thử sức nếu phù hợp. 
Do đó, công tác đào tạo tuyển sinh 
cũng như tư vấn tuyển sinh là điều 
mấu chốt. Với tầm quan trọng mà 
ngành Hàng hải đã và đang chiếm 
lĩnh trong việc cung ứng vận chuyển 
hàng hóa, hệ thống các nhà trường 
và doanh nghiệp sẽ cùng kết hợp để 
đẩy mạnh tuyển dụng, đáp ứng nhu 
cầu nhân lực cho ngành Hàng hải 
trong tương lại q

Chương trình hướng nghiệp việc làm cho sinh viên hàng hải
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HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

Chuyển đổi hình thức đào tạo
thích ứng với dịch bệnh

NỖ LỰC ĐỂ BIẾN “NGUY” 
THÀNH “CƠ”

TS. Nguyễn Thị Hải Hằng - Giám 
đốc Học viện Hàng không Việt Nam 
chia sẻ, đợt tuyển sinh năm 2021 của 
Học viện cũng gặp nhiều khó khăn, 
khi học sinh nhiều địa phương phải 
dời lịch thi hoặc thậm chí không thể 
tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT. Phía 
nhà trường đã linh hoạt điều chỉnh 
kế hoạch tuyển sinh theo kế hoạch 
chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 
bổ sung thêm các phương thức xét 
tuyển nhằm đảm bảo quyền lợi cho 
thí sinh cũng như nhanh chóng triển 
khai các kênh nhận hồ sơ đăng ký xét 
tuyển trực tuyến. 

Nhà trường luôn đặt ra nhiệm vụ 
vừa phòng chống dịch, vừa hoạt động 
thông suốt, duy trì ổn định công tác 
dạy và học, luôn nỗ lực để biến “nguy” 
thành “cơ”, tận dụng thời gian giãn 
cách xã hội để thay đổi nhận thức và 
phương pháp làm việc của người lao 
động, thay đổi cung cách quản lý nhà 
trường, trong đó chú trọng công tác 
chuyển đổi số. Công tác chuyển đổi số 
của Học viện không chỉ nằm trên giấy 
mà đã và đang là các hoạt động diễn ra 
hàng ngày. Học viện có hệ thống điều 
hành bằng công nghệ thông tin dựa 
trên quản trị hàng trăm qui trình xử lý 
công việc, cho phép giao việc và đánh 
giá dựa trên kết quả thực hiện công 
việc của từng cá nhân. Đồng thời, toàn 
bộ hoạt động quản lý đào tạo và giảng 
dạy, đảm bảo chất lượng… đều được 
thiết kế phù hợp với Học viện. Trong 
thời gian tới, Học viện tiếp tục thực 
hiện kế hoạch chuyển đổi số, xây dựng 
bài giảng và giáo trình điện tử, đẩy 
mạnh việc giảng dạy chuyên ngành 
bằng tiếng Anh, hợp tác quốc tế trong 
đào tạo và nghiên cứu khoa học… 
Học viện phấn đấu trở thành đơn vị 
sự nghiệp tự chủ cấp 1 từ năm 2022, 

phấn đấu đạt mức thu nhập bình quân 
năm học 2025 - 2026 khoảng 25,5 triệu 
đồng/người/tháng.

KỲ VỌNG TUYỂN CHỌN 
ĐƯỢC SINH VIÊN CÓ ĐAM MÊ VÀ  
KHÁT VỌNG

“Ngành Hàng không đang chịu 
ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh 

nên trước mắt, sinh viên của Học viện 
tốt nghiệp năm nay và năm sau có thể 
sẽ gặp khó khăn trong quá trình tìm 
việc làm. Tuy nhiên, hàng không đã, 
đang và sẽ là phương tiện vận chuyển 
ngày một phổ biến với các tiện ích đã 
được chứng minh. Vì vậy, tôi tin tưởng 
rằng, ngành Hàng không sẽ phục hồi 
một cách mạnh mẽ trong thời gian 
tới, đặc biệt tại Việt Nam”, TS. Nguyễn 
Thị Hải Hằng nhận định. 

Chia sẻ những về công tác đào 
tạo nhân lực ngành Hàng không, TS. 
Hằng bộc bạch: “Tôi luôn kỳ vọng 
tuyển chọn được những sinh viên thật 
sự có đam mê với ngành, có khát vọng 
và quyết tâm lập nghiệp chứ không 
chỉ chọn nghề vì yếu tố dễ kiếm được 
việc làm. Tôi tin tưởng rằng, dù ngành 
học nào nếu các bạn trẻ thật sự nỗ lực, 
trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng 
sống, rèn luyện được tư duy hệ thống 
và thái độ có trách nhiệm thì các em 
sẽ thành công trong cuộc sống. Đó 
là giá trị mà một trường đại học phải 
mang lại cho người học của mình”.

Tại Học viện Hàng không Việt 
Nam, ngành học nhận được sự quan 
tâm lớn nhất là ngành Quản lý hoạt 
động bay. Đây cũng là ngành đào 
tạo mũi nhọn của Học viện, tỉ lệ sinh 
viên ra trường và có việc làm đều 
trên 95% trong hai năm gần đây. Đa 
số sinh viên ra trường đều công tác 
đúng chuyên ngành và giữ các vị trí 
chủ chốt tại các các đơn vị của Tổng 
công ty Quản lý bay Việt Nam, Tổng 
công ty Cảng Hàng không Việt Nam 
và các hãng hàng không... Song song 
đó, ngành Quản trị kinh doanh cũng 
đang chiếm ưu thế cao với số lượng 
sinh viên đông đảo nhất của Học viện 
cùng sự đa dạng các chuyên ngành 
như: Quản trị Cảng hàng không, Quản 
trị Vận tải hàng không, Quản trị Du 
lịch, Quản trị Logistics, Quản trị Nhân 

MỸ LỆ?

Từ đầu năm 2021, dịch 
bệnh Covid-19 tiếp tục 

diễn biến phức tạp, 
gây ảnh hưởng rất lớn 
từ công tác tuyển sinh 
cho đến giảng dạy và 

học tập của giảng viên, 
sinh viên Học viện Hàng 

không Việt Nam. Tuy 
nhiên, do sớm tiến hành 
kế hoạch chuyển đổi số 

từ năm 2020, Học viện 
Hàng không Việt Nam đã 
kịp thời chuyển hình thức 
đào tạo từ trực tiếp sang 
trực tuyến trên nền tảng 

công nghệ số được hỗ 
trợ bởi Tập đoàn Beowulf 

như: phần mềm quản lý 
đào tạo E-Learning, công 

cụ đào tạo trực tuyến 
Quickcom, hệ thống 

quản lý văn bằng chứng 
chỉ sử dụng công nghệ 

blockchain... Với sự 
chuẩn bị kĩ càng và kinh 

nghiệm triển khai, Nhà 
trường luôn đảm bảo 
giảng dạy và học tập 

không bị gián đoạn, đạt 
kết quả tốt. 
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lực, Quản trị Kinh doanh tổng hợp. Hai 
ngành đào tạo mới mở trong năm học 
này là Ngôn ngữ Anh và Công nghệ 
thông tin cũng đang thu hút nhiều sự 
chú ý và quan tâm của thí sinh. 

Thời gian qua, khi Học viện 
là thành viên của Tổ chức đào tạo 
TRAINAIR PLUS và ALICANTO - tổ 
chức hàng không quốc tế với mạng 
lưới các trường thành viên rộng khắp 

trên toàn thế giới thì mọi hoạt động 
của Nhà trường sẽ mang tính quốc tế 
hóa cao, việc đào tạo nhân viên hàng 
không cũng được tiêu chuẩn hóa. 
Các thành viên luôn tạo ra các diễn 
đàn để các trường trong hệ thống 
được cập nhật tình hình, định hướng 
công tác đào tạo để đáp ứng những 
thay đổi nhanh chóng của ngành 
Hàng không thế giới. 

Đối với những ngành học có tính 
chất chung cho xã hội hơn như: Tự 

động hóa, Điện điện tử, Quản trị kinh 
doanh tổng hợp, Ngôn ngữ Anh..., 
Học viện dựa trên nhu cầu phát triển 
nhân lực của ngành Hàng không và 
các ngành liên quan, lấy đó làm cốt 
lõi phát triển chương trình đào tạo, 
đồng thời hợp tác với các tập đoàn, 
doanh nghiệp thành công trong từng 
lĩnh vực để đảm bảo sinh viên được 
học những kiến thức và kỹ năng đáp 

ứng nhu cầu hiện tại và tương lai của 
các doanh nghiệp, đúng với định 
hướng đào tạo theo định hướng ứng 
dụng của Học viện. 

Bắt đầu từ học kỳ 2 năm học 2021 
- 2022, sinh viên Học viện đã có thể 
thực hiện trao đổi tại các trường đại 
học đối tác tại các nước châu Á và châu 
Âu. Đồng thời, từ học kỳ 1 năm học tới, 
Học viện sẽ tiếp nhận sinh viên từ các 
trường đại học nước bạn đến tham gia 
học tập theo chương trình chính khóa. 

Bên cạnh đó, Học viện và các trường 
đối tác đang xúc tiến các chương trình 
hợp tác toàn diện trong đào tạo và 
nghiên cứu với nhiều hoạt động sôi 
nổi chia sẻ tài nguyên giữa các trường. 
Cách làm này sẽ góp phần từng bước 
nâng cao chất lượng mọi mặt hoạt 
động của Học viện, giúp Học viện sớm 
trở thành một cơ sở đào tạo đẳng cấp 
quốc tế về hàng không trong khu vực. 

Trả lời câu hỏi: Các tiêu chí nào sẽ 
áp dụng vào việc đánh giá năng lực 
và trình độ của sinh viên về sau?”, TS. 
Nguyễn Thị Hải Hằng cho rằng đó là 
một vấn đề không phải dễ dàng mặc 
dù khi xây dựng chương trình đào tạo, 
chúng ta đã có một hệ thống chuẩn 
đầu ra. Từ hướng đích này, từng học 
phần của chương trình đào tạo sẽ xây 
dựng chuẩn đầu ra của mình. Theo 
đó, hệ thống khảo thí được xây dựng 
nhằm đo lường đúng và đủ khả năng 
của sinh viên đáp ứng hệ thống chuẩn 
đầu ra ở hai khía cạnh căn bản: kiến 
thức và kỹ năng. Tuy nhiên, như vậy đã 
đủ cho thế hệ tương lai của chúng ta 
hay chưa là câu hỏi còn bỏ ngõ?

TS. Nguyễn Thị Hải Hằng chia sẻ: 
“Chúng tôi kỳ vọng nhiều điều cho thế 
hệ sinh viên của Nhà trường. Để thích 
ứng với một thế giới thay đổi, sinh 
viên phải có một nền tảng giá trị vững 
vàng về mặt đạo đức, phải được trang 
bị tư duy tiếp cận hệ thống khi giải 
quyết các vấn đề đặt ra, phải có thái 
độ tích cực trước những khó khăn có 
thể gặp phải và trên hết phải có tinh 
thần trách nhiệm đối với việc mình 
làm, đối với xã hội và đất nước. Sinh 
viên khi học phải được truyền cảm 
hứng về nghề nghiệp từ các thầy cô 
giáo, đồng thời phải biết  xác định kế 
hoạch cho tương lai bằng hành động 
thực tế... Chúng tôi đã và đang là nơi 
ươm mầm, chắp cánh cho những giấc 
mơ bay cao, bay xa của các thế hệ sinh 
viên Học viện Hàng không Việt Nam".

Với phương châm: “Chất lượng - 
Sáng tạo - Hội nhập” và sứ mệnh “Cung 
cấp dịch vụ đào tạo chất lượng cao đáp 
ứng các tiêu chuẩn quốc tế cho ngành 
Hàng không và cho xã hội...”, Học viện 
Hàng không Việt Nam sẽ luôn đóng 
vai trò quan trọng trong việc đào 
tạo và cung cấp nguồn nhân lực cho 
ngành Hàng không Việt Nam, khu vực 
và quốc tế q

Sinh viên trong một buổi học tại Học viện Hàng không Việt Nam

Học viện Hàng không Việt Nam tổ chức buổi khai giảng online trong năm học 2021 - 2022
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

Khẳng định thương hiệu với cụm chương trình
ĐẠT CHUẨN CẤP QUỐC TẾ

Thực hiện đổi mới căn bản và 
toàn diện công tác đào tạo, 
Trường Đại học Hàng hải Việt 

Nam đã chủ động tạo ra môi trường 
giảng dạy, học tập khoa học, hiện đại, 
tiên tiến, thiết thực và hiệu quả; chuẩn 
đầu ra của sinh viên tốt nghiệp theo 

chuẩn quốc tế, đúng cam kết và đáp 
ứng yêu cầu xã hội. Với phương thức 
đào tạo mới, các sinh viên đã có sự 
chủ động hơn trong học tập, đề cao 
tính tự giác, tự học. Sau khi tốt nghiệp, 
sinh viên sẽ hội nhập dễ dàng với môi 
trường lao động toàn cầu. 

Những năm qua, Trường Đại học 
Hàng hải Việt Nam đã luôn chủ động 
ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số 
trong quản lý, tổ chức đào tạo, chỉ 
đạo điều hành mọi hoạt động, đặc 
biệt là luôn sẵn sàng các kịch bản cụ 
thể, chi tiết để ứng phó với các mức 
độ, cá thể hóa đến từng cán bộ, giảng 
viên và sinh viên trong mọi hoàn 
cảnh. Nhờ đó, chất lượng sinh viên 
khi ra trường luôn được các công ty, 
tập đoàn trong và ngoài nước đánh 
giá cao. Chính từ yếu tố quan trọng 
đó, năm 2021, công tác tuyển sinh 
của Nhà trường vượt chỉ tiêu đề ra, 
điểm chuẩn của nhiều chuyên ngành 
đã vươn lên top các trường dẫn đầu 
cả nước, nhiều sinh viên nước ngoài 
đã chọn Nhà trường là nơi để học tập 
và nghiên cứu. 

Hành trình 65 năm mang sứ 
mệnh cao cả đào tạo lớp lớp 
thế hệ sinh viên với bao thử 
thách nhưng cũng đầy vinh 
quang, đội ngũ thầy và trò 

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã 
viết nên những trang sử vàng truyền 
thống, tạo nên diện mạo mới cho 
ngành Hàng hải nói riêng và kinh tế 
biển nói chung, đóng góp cho đất 
nước nhiều nhà quản lý, nhà lãnh 
đạo, nhà khoa học có khả năng tiếp 
cận trình độ khu vực và thế giới...

Kế tiếp thành công của 65 năm 
xây dựng và phát triển, Trường Đại 
học Hàng hải Việt Nam đã xác định 
thực hiện mục tiêu chiến lược trong 
thời gian tới là xây dựng Trường Đại 
học Hàng hải Việt Nam trở thành 
trường đại học định hướng ứng dụng 
trọng điểm quốc gia, là một trong 
những trung tâm đào tạo nguồn 
nhân lực chất lượng hàng đầu trong 
các lĩnh vực kinh tế biển của khu vực 
ASEAN (vào năm 2025) và khu vực 
châu Á - Thái Bình Dương (vào năm 
2030). Một trong những mục tiêu 
quan trọng của Nhà trường trong thời 

HOÀNG HÀ?

Trải qua hơn 65 năm hình 
thành, hội nhập và phát 

triển, Trường Đại học 
Hàng hải Việt Nam luôn 
khẳng định là trung tâm 

đào tạo cán bộ khoa 
học kỹ thuật các cấp, 

phục vụ sự nghiệp phát 
triển kinh tế biển Việt 

Nam. Các thế hệ lãnh 
đạo cùng tập thể giảng 

viên, người lao động, 
sinh viên Nhà trường đã 
không ngừng nỗ lực để 

xứng đáng là tập thể 
đi đầu trong công cuộc 

đổi mới căn bản và toàn 
diện nền giáo dục đại 

học nước nhà.

Phát triển nguồn nhân lực giao thông 4.0

Khu Hiệu bộ 
Trường Đại học 

Hàng hải Việt Nam

14



TIÊU ĐIỂM GIAO THÔNG
Số 11/2021

15

gian tới là phải có đủ khả năng đào 
tạo nguồn nhân lực có trình độ cao 
cho chiến lược phát triển kinh tế biển 
của đất nước, đi đầu trong nghiên cứu 
thực nghiệm các công nghệ mới liên 
quan đến biển và kinh tế biển phục 
vụ nhu cầu dân dụng và quân sự, là 
điểm đến tin cậy của người học trong 
và ngoài nước, góp phần xây dựng TP. 
Hải Phòng trở thành trọng điểm phát 
triển khoa học - công nghệ, kinh tế 
biển của khu vực và cả nước.

Đặc biệt, năm 2021 đánh dấu 
bước ngoặt quan trọng trong chiến 
lược kiểm định chất lượng các 
chương trình đào tạo của Nhà trường 
theo tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế. 
Một trong những “điểm sáng” quan 
trọng là 4 chương trình đào tạo đã 
được cấp Chứng nhận kiểm định chất 
lượng theo tiêu chuẩn quốc gia gồm: 
Điện tự động công nghiệp, Kỹ thuật 
Môi trường, Công nghệ thông tin và 
Quản trị kinh doanh. 

Bên cạnh đó, 4 chương trình đã 
vượt qua quá trình kiểm định vô cùng 
khắt khe của Cơ quan Kiểm định chất 
lượng giáo dục thuộc Mạng lưới các 
Trường Đại học Đông Nam Á (AUN-
QA), được đánh giá rất cao ở tất cả các 
tiêu chí và sẽ cấp chứng nhận trong 
tháng 11/2021, bao gồm: Điều khiển 
tàu biển, Khai thác máy tàu biển, Kinh 
tế hàng hải và toàn cầu hóa, Kinh 
doanh quốc tế và Logistics. Kết quả 
tại đợt kiểm định AUN-QA, Trường 
Đại học Hàng hải Việt Nam được Hội 
đồng đánh giá rất cao 3 tiêu chuẩn 
như giảng viên, hệ thống cơ sở vật 
chất và chất lượng đầu ra của sinh 
viên. Và, Trường Đại học Hàng hải Việt 
Nam chính là hình mẫu lý tưởng cho 
3 tiêu chuẩn đó.

Có thể nói, những kết quả đạt 
được thời gian qua trong công tác 
đào tạo nguồn nhân lực chất lượng 
cao của Trường Đại học Hàng hải Việt 
Nam đang ngày càng khẳng định 
được thương hiệu đào tạo trên thị 
trường trong nước và quốc tế, luôn 
là điểm đến tin cậy của sinh viên, học 
viên trong nước, khu vực và quốc tế, 
đồng thời là niềm tự hào của ngành 
GTVT, Thành phố Cảng nói riêng và 
đất nước Việt Nam nói chung q

Sinh viên thực tập trên tàu huấn luyện VMU Việt - Hàn

Sinh viên thực hành tại các phòng thực hành, thí nghiệm

Lễ tuyên dương sinh viên tiêu biểu
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CHỦ ĐỘNG TRƯỚC CÁC XU 
THẾ CỦA THỜI ĐẠI

Xây dựng chương trình đào tạo 
liên kết quốc tế nằm trong định hướng 
chiến lược phát triển của Trường Đại 

học GTVT để nâng cao chất lượng 
đào tạo, là cơ hội lớn cho sinh viên, 
hướng đến nguồn nhân lực trí thức và 
thị trường lao động toàn cầu. Với kinh 
nghiệm và năng lực triển khai, nguồn 
lực giảng viên giàu kinh nghiệm và cơ 
sở vật chất hiện đại, Nhà trường định 
hướng những ngành đào tạo có nhu 
cầu cao sẽ tổ chức một số chương trình 
liên kết quốc tế với các trường đại học 
đối tác uy tín trên thế giới. Nhận thức 
về nhu cầu cấp thiết nguồn nhân lực 
chất lượng cao trong lĩnh vực quản trị 
kinh doanh, logistics và quản trị, công 
nghệ thông tin, quản lý xây dựng, xây 
dựng, vật liệu..., Trường Đại học GTVT 
đã chủ động tìm hiểu và mở rộng liên 
kết với đối tác uy tín ở Anh, Pháp, Đức, 
Nhật Bản... để tăng khả năng cạnh 
tranh quốc tế cho sinh viên Việt Nam, 
tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên có 
nhu cầu chuyển tiếp học tập sang các 
quốc gia phát triển và mở rộng sự lựa 
chọn cho sinh viên khi ra trường. 

Đón đầu xu thế đó, nhiều năm qua, 
Nhà trường đã tập trung tái cấu trúc 
lại nội dung đào tạo theo hướng hiện 
đại tiếp cận với các nền giáo dục tiên 
tiến; chủ động mở một số ngành và 

chuyên ngành mới nhằm đáp ứng nhu 
cầu thị trường lao đông. Nhà trường đã 
mời một số chuyên gia hàng đầu của 
Pháp, Nhật Bản, Đức... sang thỉnh giảng 
nhằm cập nhật những tiến bộ khoa 
học kỹ thuật tiên tiến trên thế giới vào 
chương trình đào tạo của Trường. 

Thông qua quan hệ với các 
trường đại học và tổ chức quốc tế, 
Nhà trường đã tham khảo được nhiều 
chương trình đào tạo, giáo trình, 
phương pháp giảng dạy và quản lý 
đào tạo mới, hiệu quả. Đây không chỉ 
là giải pháp tiếp cận nhanh với công 
nghệ đào tạo của các nước phát triển 
để bồi dưỡng - đào tạo đội ngũ giảng 
viên, nâng cao chất lượng đào tạo mà 
còn là giải pháp đa dạng hóa phương 
thức đào tạo, đáp ứng nhu cầu học 
tập ngày càng cao của xã hội.

ĐA DẠNG TRONG LOẠI HÌNH 
ĐÀO TẠO

Những năm qua, chương trình liên 
kết ở trình độ đại học 3+1 và thạc sĩ 1+1 
ngành Quản trị kinh doanh với Trường 
Đại học Quản trị EM Normandie (Pháp) 
do Khoa Đào tạo Quốc tế của Trường 
Đại học GTVT quản lý đào tạo có mục 

HOÀNG NGÂN?

Cách mạng công nghiệp 
4.0 đang diễn ra mạnh 
mẽ trên nhiều phương 

diện của đời sống xã hội 
trong xu thế hội nhập 

quốc tế. Nắm bắt xu thế 
này, Trường Đại học GTVT 

đã linh hoạt trong việc 
chuyển đổi chương trình, 

phương thức, mục tiêu 
đào tạo, đáp ứng nhu cầu 

của nhà tuyển dụng. Có 
thể khẳng định, liên kết 
đào đạo quốc tế là một 

hướng đi chiến lược nhằm 
nâng cao chất lượng đào 

tạo và hội nhập quốc tế 
của Trường Đại học GTVT.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

Liên kết đào tạo hướng phát triển 
công dân toàn cầu

Phát triển nguồn nhân lực giao thông 4.0

Khai trương Chương trình đào tạo Quốc tế giữa Trường Đại học GTVT và Trường Đại học EM Normandie
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tiêu trang bị cho sinh viên các kiến thức 
chuyên môn chuyên sâu, kỹ năng nghề 
nghiệp và kỹ năng mềm cần thiết, đạo 
đức nghề nghiệp đúng đắn, sẵn sàng 
làm việc trong các lĩnh vực sản xuất kinh 
doanh, logistics và quản lý chuỗi cung 
ứng, thương mại và kinh doanh quốc 
tế. Sau khi ra trường, 
sinh viên nắm vững 
được những kiến 
thức chuyên sâu 
về quản trị kinh 
doanh, logistics 
và quản lý chuỗi 
cung ứng và kinh 
doanh thương 
mại quốc tế, về 
tổ chức và quản 
lý hoạt động kinh 
doanh quốc tế. 
Từ đó, sinh viên 
có thể hiểu sâu 
và vận dụng 
hiệu quả các 
kiến thức ngành 
như: quản trị 
thương mại quốc tế, giao nhận vận tải 
quốc tế, chuỗi cung ứng toàn cầu, đầu 
tư và quản trị dự án quốc tế, đấu thầu, tài 
chính và quản trị rủi ro, kế toán quốc tế...

Trong hệ thống giáo dục, Trường 
Đại học EM Normandie luôn được các 
bạn trẻ và phụ huynh học sinh của Việt 
Nam và nhiều nước trên thế giới quan 
tâm tìm hiểu. Đây là một trong những 
trường kinh doanh lâu đời nhất, 
trường đào tạo có uy tín của Pháp 
và trên thế giới. Trong đó, Chương 
trình cử nhân và thạc sĩ quản trị kinh 
doanh là chương trình có thương hiệu 
của Trường Đại học EM Normandie. 
Với mục tiêu sinh viên tiếp cận được 
những kiến thức kinh doanh quốc tế, 
hệ thống bài giảng được dạy bằng 
tiếng Anh trong một môi trường quốc 
tế bởi những chuyên gia đẳng cấp 
thế giới đến từ nhiều nước và nền văn 
hóa khác nhau, các mô-đun môn học 
được xây dựng và hoàn thiện đảm 
bảo kiến thức cơ bản vừa theo diện 
rộng vừa chuyên sâu, hướng mục tiêu 
vào ứng dụng thực hành. Vì vậy, sinh 
viên ra trường đảm bảo chất lượng 
dẫn đầu cả về kiến thức lý thuyết lẫn 
thực hành thông qua hệ thống phòng 
nghiên cứu hỗ trợ đào tạo. Trong quá 
trình học, sinh viên được tham gia các 

dự án, các cuộc thi, phiên giao dịch 
kinh doanh, được tiếp cận hội thảo 
chuyên nghiệp để tăng tính thực tế. 

Một trong những mô hình phối 
hợp đào tạo liên kết hiệu quả khác đang 
được Nhà trường thực hiện là chương 
trình liên kết trình độ đại học ngành 
Quản lý xây dựng 3+1 với Trường Đại 

học Bedfordshire (Anh). Qua mô hình 
này, sinh viên tốt nghiệp ngành Quản lý 
xây dựng có cơ hội rất lớn trong ngành 
công nghiệp xây dựng. Người học sau 
khi tốt nghiệp có thể làm việc ở các vị 
trí: thực hiện các công việc quản lý xây 
dựng tại các đơn vị làm chủ đầu tư dự 
án bất động sản, ban QLDA, đơn vị tư 
vấn quản lý dự án của tất cả các dự 
án đầu tư xây dựng công trình; kỹ sư 
quản lý doanh nghiệp, quản lý đấu 
thầu, quản lý hợp đồng, quản lý công 
trường xây dựng...   Ngoài ra, sinh viên 
có đủ khả năng làm việc tại các cơ quan 
quản lý nhà nước các cấp về quản lý xây 
dựng, kiểm toán, kế hoạch liên quan 
đến quyết toán vốn xây dựng cơ bản; 
có thể làm việc trong các cơ sở đào tạo 
và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực 
xây dựng và quản lý dự án.

Ngoài ra, chương trình liên kết 
còn cung cấp những nền tảng kiến 
thức vững chắc về quản lý xây dựng 
bao gồm: khối kiến thức đại cương 
làm nền tảng cho học tập và nghiên 
cứu sâu; kỹ thuật xây dựng phân 
tích, kiểm tra, đánh giá phương án, 
giải pháp kỹ thuật trong lĩnh vực xây 
dựng; kiến thức kinh tế nhằm kết hợp 
với phương án, giải pháp kỹ thuật 

giúp sinh viên tính toán chi phí đánh 
giá và lựa chọn giải pháp hiệu quả. 

Không chỉ ở bậc đại học, Nhà 
trường còn liên kết đào tạo ở trình 
độ thạc sĩ ngành Xây dựng, Vật liệu, 
Cơ học liên kết với Trường Đại học 
Gustave Eiffel và Đại học ESTP (Pháp). 
Đối tượng đào tạo của trình độ này 
dành cho sinh viên tốt nghiệp đại học 

các ngành Kỹ thuật xây dựng, 
Cơ học, Vật liệu, Cơ khí với 
thời gian học nửa năm ở Việt 
Nam và 1 năm tại Pháp để lấy 
bằng thạc sĩ ở Pháp. Chương 
trình dự bị thạc sĩ “Xây dựng, 
Cơ học, Vật liệu” được đồng 
công nhận bởi Trường Đại học 
Gustave Eiffel, ESTP và Trường 
Đại học GTVT với sự hỗ trợ của 
Tổ chức Pháp ngữ (AUF). 

Một điểm đáng chú ý là 
các môn học được lựa chọn 
tương đương với trình độ thạc 
sĩ năm 1 của Pháp và chưa 
từng được giảng dạy trong các 
trường đại học tại Việt Nam. Do 
đó, khóa đào tạo này sẽ là bước 

chuyển tiếp để sinh viên thành 
công và đạt được kết quả tốt khi học 
thạc sĩ năm 2 tại Pháp. Đặc biệt, tham 
giao đào tạo sẽ có các giảng viên 
người Pháp đến từ Gustave Eiffel.

Không chỉ mang đến cho người 
học kiến thức, Trường Đại học GTVT 
còn xây dựng chương trình dự bị du 
học khối Pháp ngữ dành cho các sinh 
viên tại các trường đại học của tất cả 
các ngành thuộc khối khoa học kĩ 
thuật, kinh tế, khoa học xã hội. Chương 
trình sẽ trang bị tiếng Pháp và các 
môn khoa học cơ bản trong 1 năm tại 
Trường Đại học GTVT để học viên đạt 
điều kiện theo học chương trình đào 
tạo tại Pháp. Đây là chương trình tiền 
du học duy nhất được Bộ Giáo dục và 
Đào tạo cấp phép cho đến nay.

Có thể nói, những năm qua, 
Trường Đại học GTVT đã không 
ngừng đổi mới nâng cao chất lượng, 
mô hình liên kết đào tạo, từ đó mở 
ra hướng đi mới trong việc tiếp cận, 
cập nhật, làm chủ kiến thức hiện đại 
của các nền giáo dục phát triển và 
đáp ứng yêu cầu của các nhà tuyển 
dụng trong và ngoài nước, hướng tới 
những công dân toàn cầu trong cuộc 
cách mạng công nghiệp 4.0 q
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

Đào tạo quốc tế hướng đến tiếp cận 
nền giáo dục hiện đại

Những năm qua, Đảng, Nhà 
nước ta luôn quan tâm đến sự 
nghiệp phát triển giáo dục và 

đào tạo (GD&ĐT), coi đây đây là quốc 
sách hàng đầu. Đảng ta cũng nhiều 
lần nhấn mạnh, muốn nâng cao chất 
lượng nguồn nhân lực cho đất nước 
cần chủ động, tích cực hội nhập quốc 
tế để phát triển GD&ĐT, tiếp thu có 
chọn lọc những kinh nghiệm của thế 
giới. Đồng thời, GD&ĐT phải đáp ứng 
yêu cầu hội nhập quốc tế để phát 
triển đất nước.

Hợp tác quốc tế có ý nghĩa cấp 
thiết đối với các trường đại học tại 
Việt Nam. Xu hướng toàn cầu hóa và 
sự bùng nổ của khoa học công nghệ 
đã và đang thúc đẩy giáo dục đại 
học của mỗi quốc gia đổi mới không 
ngừng, đặc biệt là hội nhập quốc tế. 
Muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ đó, 
các trường đại học cần có năng lực 
mang tính toàn cầu với những mối 
quan hệ có tính chất quốc tế dưới 
nhiều hình thức.

Từ khi mở cửa hội nhập cho đến 
nay, Đảng và Nhà nước đã thể hiện rõ 
quan điểm về vấn đề này thông qua 
các Nghị quyết và chiến lược phát 
triển giáo dục định hướng cho vấn đề 
hội nhập quốc tế trong lĩnh vực giáo 
dục của Việt Nam.

Trường ĐHXDHN là một trung 
tâm hàng đầu về đào tạo, nghiên cứu 
khoa học, chuyển giao công nghệ và 
cung cấp nguồn nhân lực chất lượng 
cao cho đất nước trong lĩnh vực xây 
dựng. Với đội ngũ cán bộ đông đảo 
(trên 1.200 cán bộ), đội ngũ giảng 
viên đa ngành có trình độ cao, giỏi 
về chuyên môn, vững vàng về chính 
trị, tâm huyết với sự nghiệp giáo dục, 
Trường ĐHXDHN góp phần không 
nhỏ vào sự nghiệp xây dựng và phát 
triển đất nước. Ngoài lĩnh vực đào tạo, 
Trường ĐHXDHN còn là một trung 

tâm nghiên cứu, chuyển giao khoa 
học công nghệ, có nhiều đóng góp 
quan trọng cho thực tiễn sản xuất. 

Nhận thức rõ vai trò của hợp tác 
quốc tế đối với sự phát triển của giáo 
dục đại học, Trường ĐHXDHN đã xác 
định tầm nhìn “phấn đấu đến năm 
2030 trở thành trường đại học hàng 
đầu trong lĩnh vực xây dựng, đạt 
đẳng cấp khu vực và quốc tế” với các 
giá trị cốt lõi “Chất lượng - Hiệu quả - 
Phát triển - Hội nhập”.

Những năm qua, Trường ĐHXDHN 
đã tận dụng các điều kiện hiện có để 
mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh 
vực đào tạo, xúc tiến việc phát triển các 
chương trình liên kết đào tạo quốc tế 
với các đối tác lớn trên thế giới để nâng 
cao chất lượng đào tạo, từ đó trang bị 
cho người học những kiến thức, kỹ 
năng, các giá trị chuẩn mực, phẩm chất 
cần có của sinh viên Việt Nam thời kỳ 

hội nhập, đáp ứng nhu cầu của nhà 
tuyển dụng trong và ngoài nước. 

Vừa qua, Trường ĐHXDHN và 
Đại học Mississippi (Hoa Kỳ) đã thực 
hiện Chương trình liên kết đào tạo với 
mong muốn mang kiến thức tiên tiến 
của thế giới đến với các sinh viên trẻ tài 
năng của Trường, tạo “bệ phóng” giúp 
các em vững bước trên con đường trở 
thành những công dân toàn cầu.

Mô hình liên kết đào tạo bậc đại 
học giữa Trường ĐHXDHN và Đại học 
Mississippi trong lĩnh vực Kỹ thuật 
xây dựng và Khoa học máy tính đã 
được khởi nguồn từ Lễ ký kết văn 
bản hợp tác giữa hai trường ngày 
10/5/2018 tại Đại học Mississppi 
(bang Mississippi, Hoa Kỳ). Theo đó, 
hai bên cam kết thúc đẩy các hoạt 
động hợp tác trên nhiều lĩnh vực 
đào tạo và nghiên cứu khoa học, tạo 
cơ hội để sinh viên có thể học tập và 
trau dồi kiến thức, kỹ năng trong môi 
trường giáo dục tiên tiến bậc nhất thế 
giới của Đại học Mississippi. 

Chương trình liên kết đào tạo giữa 
Trường ĐHXDHN và Đại học Mississippi 
đã được Bộ GD&ĐT phê duyệt ngày 
08/8/2019 theo Quyết định số 2260/QĐ-
BGDĐT với 2 chuyên ngành: Kỹ thuật xây 
dựng (Civil Engineering) và Khoa học 
máy tính (Computer Sciences). Cấu trúc 
chương trình gồm 2 giai đoạn. Giai đoạn 
1 (2 năm) tại Trường ĐHXDHN và giai 
đoạn 2 (2 năm) tại Đại học Mississippi. 
Sinh viên tham gia chương trình sẽ có cơ 
hội để trau dồi kiến thức, kỹ năng thực 
hành, học tập và giao tiếp bằng tiếng 
Anh trong môi trường giáo dục chuyên 
nghiệp, chất lượng quốc tế. Kết thúc 
khóa học, sinh viên sẽ được nhận bằng 
tốt nghiệp đại học do Đại học Mississippi 
cấp và có cơ hội ưu tiên để học tiếp lên 
bậc học cao hơn như thạc sĩ, tiến sĩ.

Với sự hỗ trợ của Ban Giám 
hiệu, giảng viên, cán bộ của Trường 

Liên kết đào tạo, đặc 
biệt là liên kết đào tạo 
quốc tế đang là xu thế 
cũng đồng thời là yêu 
cầu cấp bách đặt ra 

cho giáo dục đại học 
tại Việt Nam. Trong 
bối cảnh hội nhập 

sâu rộng, Trường Đại 
học Xây dựng Hà Nội 

(ĐHXDHN) xác định mô 
hình liên kết đào tạo 

quốc tế ở các bậc đào 
tạo là hướng đi chiến 
lược trong hội nhập, 

tiếp cận, làm chủ công 
nghệ và tri thức mới 
để đáp ứng yêu cầu 

phát triển của nhân loại 
trong kỷ nguyên cách 

mạng công nghiệp 4.0

Phát triển nguồn nhân lực giao thông 4.0
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ĐHXDHN cùng sự nỗ lực, quyết tâm 
của các sinh viên, tháng 6/2021, khóa 
sinh viên đầu tiên của Chương trình 
liên kết đã hoàn thành xuất sắc giai 
đoạn 1 tại Trường ĐHXDHN và đã sang 
học giai đoạn 2 tại Đại học Mississippi. 
Trường đối tác đã hỗ trợ thủ tục visa, 
hướng dẫn đăng ký nhập học để sinh 
viên có thể hoàn thành các thủ tục 
nhanh chóng, kịp thời trong bối cảnh 
hết sức đặc biệt của đại dịch Covid-19. 

Bên cạnh các chương trình liên 
kết đào tạo, Trường ĐHXDHN còn 
phát triển các chương trình hợp tác 
song phương hay chuyển tiếp tín chỉ 
(Credit transfer Programs) ở bậc   đại 
học và Thạc sĩ với Trường Đại học 
Huddersfield (Vương quốc Anh). 

Sinh viên tham gia chương trình 
sẽ có cơ hội học tập trong môi trường 
giáo dục hiện đại, được trải nghiệm 
môi trường sống chất lượng với văn 

hóa và lối sống Anh quốc. Sau khi tốt 
nghiệp khóa học, sinh viên sẽ được 
nhận bằng Cử nhân, Thạc sĩ (tương 
ứng với trình độ đào tạo) do Trường 
Đại học Huddersfield cấp và được Bộ 
GD&ĐT Việt Nam công nhận.

Cấu trúc của các chương trình 
chuyển tiếp tín chỉ bậc đại học sẽ 
có dạng 2+2 (2 năm tại ĐHXDHN và 
2 năm tại Đại học Huddersfield) đối 
với ngành Kiến trúc (Architecture) và 
3+2 (3 năm tại ĐHXDHN và 2 năm 
tại ĐH Huddersfield) với các chuyên 
ngành Kinh tế xây dựng và Quản lý 
đô thị (Construction Economics and 
Urban Management). 

Đối với bậc sau đại học (Thạc sĩ 
5+1) áp dụng cho sinh viên tốt nghiệp 
tại Trường ĐHXDHN, nhưng đã đăng 
ký tham gia chương trình liên kết từ 
năm thứ 2 (để bổ sung tiếng Anh và 
một số môn chuyên ngành dạy bằng 
tiếng Anh). Sau đó, học viên sẽ học 
1 năm tiếp theo tại Trường Đại học 
Huddersfield và nhận bằng từ trường 
đối tác.. Đây là một yêu cầu mà hầu 
hết các sinh viên hiện nay đều có thể 
đạt được nếu xác định mục tiêu và kế 
hoạch học tập cho chương trình ngay 
từ khi vào học tại Trường ĐHXDHN.

Trên đây chỉ là hai trong số các 
chương trình liên kết đào tạo quốc tế 
với mục tiêu phát triển và hội nhập. 
Trường đã và đang phát triển các 
chương trình hợp tác đào tạo với 
nhiều đối tác quốc tế lớn như Đại 
học Victoria, Đại học  Deakin, Đại học  
Monash (Úc), Đại học  Ilinois -IOC (Mỹ) 
và rất nhiều trường đại học lớn tại 
Đức, Nhật, Đài Loan...

Các chương trình liên kết đã mở ra 
cơ hội tiếp cận nền giáo dục tiên tiến 
của thế giới, nhờ đó chất lượng đào tạo, 
năng lực chuyên môn, ngoại ngữ của 
đội ngũ giảng viên và sinh viên không 
ngừng được nâng cao. Phát huy những 
kết quả đã đạt được, Trường ĐHXDHN 
sẽ tiếp tục duy trì các mối quan hệ đã 
được thiết lập và không ngừng mở 
rộng, tăng cường các chương trình 
hợp tác với các trường đại học uy tín 
trên thế giới nhằm nâng cao vị thế của 
Nhà trường, tiếp tục khẳng định là một 
trường đại học hàng đầu của Việt Nam 
trong lĩnh vực xây dựng và kỹ thuật, 
góp phần không nhỏ vào sự phát triển 
của đất nước q PV

Trường Đại học Huddersfield

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

Lãnh đạo Trường ĐHXDHN và Đại học Mississippi ký kết hợp tác
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Lời nhắn gửi
tháng 11

Nhiều năm 
qua, Việt 
Nam liên 

tục đạt được rất 
nhiều bước đột 
phá trong công 
tác đảm bảo 
trật tự ATGT, đặc 
biệt là số người 
thương vong do 
TNGT giảm rất 
sâu, toàn diện và 
bền bỉ qua từng 
năm. Trong hàng 
loạt giải pháp đồng 
bộ được kiên trì thực 
hiện thì tuyên truyền, 
giáo dục, nâng cao nhận 
thức của người tham gia 
giao thông luôn là giải pháp 
căn cơ, quan trọng và ưu tiên hàng 
đầu. Hoạt động tưởng niệm nạn 
nhân tử vong do TNGT là một trong 
những hoạt động mang tính nhân 
văn, có ý nghĩa giáo dục cộng đồng 
sâu sắc. 

Theo Ủy ban ATGT Quốc gia, hoạt 
động này nhằm cảnh báo cho toàn 
xã hội về thảm họa TNGT, các nguyên 
nhân và nguy cơ gây TNGT tại Việt 
Nam, đồng thời nâng cao nhận thức 
của toàn dân trong việc chấp hành 
các quy định pháp luật về trật tự ATGT 
để phòng tránh TNGT; nâng cao tinh 
thần trách nhiệm của các lực lượng 
làm công tác bảo đảm trật tự ATGT, 
góp phần thực hiện mục tiêu giảm 
TNGT cả 3 tiêu chí về số vụ, số người 
chế và số người bị thương. Hoạt động 
cũng kêu gọi sự giúp đỡ, chia sẻ từ 
cộng đồng về những tổn thất, mất 
mát, khó khăn của các nạn nhân và 
gia đình người bị nạn.

Trao đổi với 
Tạp chí GTVT, 
ông Khuất Việt 
Hùng - Phó Chủ 
tịch chuyên 
trách Ủy ban 
ATGT Quốc 
gia cho biết, 
trong những 
năm qua, hoạt 
động tưởng 
niệm nạn nhân 

tử vong do TNGT 
luôn được tổ 

chức thống nhất 
từ Trung ương, các 

bộ, ngành, các tổ chức 
chính trị - xã hội đến các 

địa phương, bảo đảm thiết 
thực và hiệu quả, tạo được sự 

quan tâm, chú ý của dư luận trong 
nước và quốc tế. 

Trong năm nay, tình hình đại dịch 
Covid-19 đang diễn biến phức tạp, 
hoạt động nhân đạo thiết yếu này 
vẫn tiếp tục kiên trì thực hiện thống 
nhất trên cả nước. Tuy nhiên, các 
hoạt động tưởng niệm chỉ được thực 
hiện khi tình hình dịch bệnh tại địa 
phương được kiểm soát và phải có 
sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan 
thẩm quyền tại địa phương; tuân thủ 
nghiêm các quy định và hướng dẫn 
của Trung ương và địa phương về 
phòng, chống dịch Covid-19.

Chuỗi hoạt động tưởng niệm 
diễn ra trên cả nước từ ngày 14 - 
28/11 thông qua các ấn phẩm truyền 
thông. Nội dung quan trọng hàng 
đầu là cảnh báo các hậu quả nghiêm 
trọng của TNGT; các nguy cơ, nguyên 
nhân gây TNGT; các biện pháp 
phòng, tránh TNGT, từ đó nâng cao 

Mỗi ngày vẫn có khoảng 
20 người mãi mãi không 

thể trở về nhà cùng hàng 
chục người khác không 

còn lành lặn vì TNGT, lấy 
đi biết bao nước mắt của 

người thân, gia đình và 
tổn thất cho toàn xã hội. 

Nhận thức về hiểm họa 
này, ngày 27/10/2005, 
Đại hội đồng Liên hợp 

quốc đã chính thức công 
nhận và chọn ngày Chủ 

nhật tuần thứ ba của 
tháng 11 hằng năm là 

“Ngày thế giới tưởng niệm 
các nạn nhân tử vong vì 

TNGT trên toàn cầu”.

HUYỀN THANH?
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trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và ý 
thức chấp hành pháp luật của người 
tham gia giao thông.

Theo Ủy ban ATGT Quốc gia, các 
thông điệp chính của chuỗi hoạt 
động là: Bảo vệ sức khỏe, sinh mạng 
của người tham gia giao thông; Đã 
uống rượu, bia không lái xe; Không 
phóng nhanh, vượt ẩu; Chung tay 
bảo đảm trật tự ATGT và phòng, 
chống dịch Covid-19; Không sử 
dụng điện thoại khi lái xe; Đội mũ 
bảo hiểm, đeo khẩu trang khi đi mô 
tô, xe máy; Trật tự, xếp hàng, giữ 
khoảng cách an toàn; Đi đúng phần 

đường, làn đường, giữ khoảng cách 
an toàn.

Gần về cuối năm, hoạt động 
giao thông diễn biến phức tạp, nhất 
là trong thời điểm kết thúc giãn 
cách, nối lại các hoạt động trong đời 
sống xã hội. Vì vậy, hoạt động tưởng 
niệm nạn nhân TNGT được thực hiện 
vào thời điểm này cũng là những lời 
nhắn gửi mọi người về việc thay 
đổi cách tham gia giao thông, thay 
đổi thói quen xấu là những nguyên 
nhân gây nên TNGT.

Theo chia sẻ của ông Khuất Việt 
Hùng, các hoạt động tưởng niệm 

nạn nhân TNGT được thực hiện trong 
nhiều năm qua đã trở thành công cụ 
quan trọng trong nỗ lực của toàn cầu 
cũng như của Việt Nam nhằm giảm 
thiểu TNGT. Chính phủ Việt Nam đã 
thực hiện theo lời kêu gọi của Đại 
hội đồng Liên hợp quốc vào năm 
2012, đồng thời hưởng ứng Chương 
trình “Thập kỷ hành động vì an toàn 
đường bộ giai đoạn 2011 - 2020” của 
Đại Hội đồng Liên hợp quốc. Sau 10 
năm, những hoạt động này đã đóng 
góp rất quan trọng trong việc làm 
thay đổi nhận thức, hành vi của người 
tham gia giao thông q
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Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT
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TẬP TRUNG THỰC HIỆN

CHUYỂN BIẾN VỚI THÀNH 
QUẢ TỐT

Theo thống kê của Ủy ban ATGT 
Quốc gia, trong 10 tháng đầu năm, 
TNGT ghi nhận mức giảm toàn diện 
rất sâu. Cụ thể, toàn quốc xảy ra 8.959 
vụ, làm chết 4.552 người, bị thương 
6.218 người. So với 10 tháng đầu 
năm 2020, số vụ TNGT giảm 3.069 vụ 
(-25,52%), số người chết giảm 1.033 
người (-18,5%), số người bị thương 
giảm 2.719 người (-30,42%). 

Từ đầu năm đến nay, tình hình 
đại dịch Covid-19 chi phối đời sống 
kinh tế - xã hội khiến mật độ giao 
thông giảm, song tình hình trật tự, 
ATGT vẫn diễn biến phức tạp. Trong 
đó, các lực lượng chức năng đồng 
thời vừa đảm bảo trật tự ATGT, vừa 
tham gia các công tác phòng, chống 
dịch bệnh. Cùng với đó, đây cũng là 
giai đoạn nước ta diễn ra nhiều sự 

kiện chính trị, xã hội quan trọng như 
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, 
Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân 
Sửu... Tất cả sự kiện quan trọng đều 
liên quan đến trật tự ATGT.

Theo đánh giá của Phó Thủ tướng 

Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy 
ban ATGT Quốc gia Phạm Bình Minh, 
dù gặp nhiều khó khăn, song tình 
hình trật tự ATGT đã cơ bản được đảm 
bảo, số vụ và số người bị thương do 
TNGT tiếp tục được kéo giảm so với 
cùng kỳ năm 2020. Thời gian qua, 
công tác đảm bảo trật tự ATGT đạt 
được nhiều kết quả tích cực, nhất là 
giảm sâu TNGT. Đây là kết quả của 
sự quyết liệt vào cuộc của các cấp, 
bộ, ngành trong triển khai các chủ 
trương của Đảng, Chính phủ, các quy 
định của pháp luật, nhất là Nghị định 
100 về xử phạt vi phạm giao thông 
lĩnh vực đường bộ.

Theo Phó Thủ tướng Phạm Bình 
Minh, TNGT giảm mạnh là do cả yếu 
tố khách quan và yếu tố chủ quan. 
Trong đó, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, 
những tháng giãn cách xã hội để 
phòng, chống dịch Covid-19 ở những 
tỉnh, thành phố lớn đã làm giảm mật 
độ giao thông. Đây là nguyên nhân 
khách quan giúp giảm số vụ TNGT.

Phó Thủ tướng cho rằng, từ nay 
đến cuối năm, công tác phòng, chống 
dịch có chuyển biến, cuộc sống bước 
vào tình hình mới sẽ đặt ra nhiều thách 
thức, nhất là đối với ATGT. Vì vậy, Phó 
Thủ tướng yêu cầu các cơ quan hữu 
quan từ Trung ương đến địa phương 
cần chú trọng các biện pháp đảm bảo 
trật tự ATGT, phải đạt mục tiêu giảm 
TNGT như kế hoạch đề ra, đặc biệt là 
phải kiềm chế TNGT nghiêm trọng.

TẬP TRUNG CAO ĐỘ TRONG 
CAO ĐIỂM

Thời gian 3 tháng cuối năm 
thường là cao điểm với tình hình trật 
tự ATGT diễn biến phức tạp nhất, bởi 

Để thực hiện chiến lược 
sống chung với dịch 

Covid-19, trong những 
tháng cuối năm 2021 và 

đầu năm 2022, 9 nhóm 
nhiệm vụ trọng tâm trong 

công tác đảm bảo trật 
tự ATGT cần phải được 

tăng cường thực hiện có 
hiệu quả cao nhất.

VŨ THÀNH VŨ?

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Phạm Bình Minh
yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm 
về đảm bảo trật tự ATGT

9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm 
đảm bảo trật tự ATGT
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đây là thời điểm nhu cầu sản xuất, 
trao đổi, tiêu thụ hàng hóa và đi lại 
của nhân dân sẽ tăng cao, có nhiều 
ngày lễ lớn như Tết Dương lịch, Tết Âm 
lịch 2022, do vậy sẽ tác động rất lớn 
đến công tác bảo đảm trật tự ATGT. 
Đặc biệt trong năm nay, cả hệ thống 
chính trị nỗ lực cao nhất để từng bước 
kiểm soát đại dịch Covid-19, giúp kinh 
tế - xã hội từng bước được phục hồi 
và tăng trưởng trở lại. Theo đó, dự báo 
hoạt động GTVT sẽ dần quay về với 
mức độ trước khi có dịch bệnh và tiếp 
tục gia tăng. 

“Nhận định của Tổ chức Y tế 
thế giới (WHO) và các chuyên gia 
y tế, virus SARS-CoV-2 sẽ vẫn tồn 
tại trong một thời gian dài, đòi hỏi 
tất cả các quốc gia, trong đó có Việt 
Nam phải có chiến lược sống chung 
với Covid-19. Vì vậy, để thực hiện 
được mục tiêu kéo giảm TNGT, các 
bộ, ngành, địa phương cần tập trung 
thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18 
của Ban Bí thư Trung ương Đảng; 
Nghị quyết số 12 của Chính phủ về 
tăng cường bảo đảm trật tự ATGT và 
chống UTGT giai đoạn 2019 - 2021 và 
Kế hoạch năm ATGT 2021”, Phó Thủ 
tướng Phạm Bình Minh yêu cầu.

Đáng chú ý, trong 9 nhóm nhiệm 
vụ trọng tâm được chỉ rõ đối với các 
bộ, ngành, địa phương, Phó Thủ 
tướng Phạm Bình Minh yêu cầu Ủy 
ban ATGT Quốc gia tổ chức các đoàn 
liên ngành kiểm tra, đôn đốc các địa 
phương thực hiện nhiệm vụ bảo đảm 
trật tự ATGT gắn với phòng, chống 
dịch Covid-19; các địa phương để xảy 
ra TNGT, UTGT tăng. Dự kiến, chủ đề 
Kế hoạch Năm ATGT 2022 sẽ là “Xây 
dựng văn hóa giao thông an toàn gắn 
với kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” 
với tinh thần “vì sức khỏe, sinh mạng 
của người tham gia giao thông”.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT 
triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải 
pháp về kiểm soát tải trọng xe; khẩn 
trương ban hành và tổ chức thực hiện 
Đề án kiểm soát tải trọng xe bằng hệ 
thống cân tự động trên phạm vi toàn 
quốc; ban hành hướng dẫn sử dụng 
thông tin từ các trường hợp đã bị lực 
lượng chức năng xử phạt vi phạm 
quá tải để xem xét, xác định và xử 

lý trách nhiệm với các tổ chức và cá 
nhân tại các đầu mối hàng hóa (cảng, 
bến bãi...) để xảy ra các vi phạm về 
quá tải đã bị phát hiện và xử lý.

Với Bộ Công an, Phó Thủ tướng 
yêu cầu tiếp tục thực hiện có hiệu quả 
các kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý 
vi phạm trật tự ATGT, đặc biệt là các 
chuyên đề xử lý vi phạm quy định về 
tải trọng, chạy quá tốc độ...; có phương 
án đấu tranh phòng, chống, ngăn 
chặn và xử lý nghiêm hành vi đua xe 
trái phép; cương quyết trấn áp hành vi 
chống người thi hành công vụ.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh 
yêu cầu tòa án nhân dân các cấp xét 
xử công khai, lưu động đối với những 
vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng gây 
bức xúc trong dư luận xã hội và công 
khai kết luận trên các phương tiện 
thông tin đại chúng để phục vụ tuyên 
truyền, giáo dục và răn đe phòng 
ngừa vi phạm trong tương lai.

UBND các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương cần sớm nghiên 
cứu ban hành quy định trách nhiệm 
của người đứng đầu và tập thể lãnh 
đạo cơ quan quản lý nhà nước trong 

công tác đảm bảo trật tự ATGT trên 
địa bàn; xây dựng kế hoạch triển khai 
Nghị quyết số 128 của Chính phủ về 
ban hành Quy định tạm thời “Thích 
ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu 
quả dịch Covid-19” với lộ trình cụ thể, 
khả thi gắn với tuần tra, kiểm soát xử 
lý vi phạm về trật tự ATGT và tuyên 
truyền, kiên quyết xử lý nghiêm hành 
vi chống người thi hành công vụ, 
nếu đủ căn cứ tiến hành truy tố đối 
với các đối tượng quá khích, manh 
động để tạo sức răn đe và đảm bảo 
tính nghiêm minh, theo quy định của 
pháp luật.  

Riêng với TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí 
Minh và các thành phố trực thuộc 
Trung ương, Phó Thủ tướng yêu cầu 
báo cáo kết quả thực hiện những giải 
pháp cụ thể về nâng cao năng lực, 
chất lượng dịch vụ vận tải hành khách 
công cộng, hạn chế sử dụng phương 
tiện cơ giới cá nhân; kết quả việc lập 
lại trật tự, kỷ cương lòng, lề đường, 
vỉa hè, tránh hiện tượng tái lấn chiếm, 
việc gắn trách nhiệm người đứng đầu 
cấp ủy, chính quyền địa phương và 
đơn vị trực tiếp quản lý q

Lực lượng công an tiếp tục thực hiện có hiệu quả các kế hoạch  
tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự ATGT



24

GIAO THÔNG PHÁT TRIỂN
Số 11/2021

Hai nhóm nhiệm vụ trọng tâm
ngành GTVT những tháng cuối năm

ĐẢM BẢO HOẠT ĐỘNG VẬN 
TẢI, LINH HOẠT VỚI DỊCH BỆNH

Ông Trần Bảo Ngọc - Vụ trưởng 
Vụ Vận tải (Bộ GTVT) cho biết, đến 
nay toàn ngành GTVT đã cơ bản xây 
dựng đầy đủ các phương án, nguyên 
tắc tổ chức vận tải và ban hành đầy 
đủ các hướng dẫn thực hiện.

Theo ông Ngọc, trong quá trình 
triển khai, Vụ đã phối hợp kịp thời rà 
soát, điều chỉnh những quy định chưa 
phù hợp, cụ thể như sửa đổi một số 
nội dung tại Quyết định số 1840 quy 

định tạm thời về tiếp tục triển khai các 
đường bay nội địa chở khách thường 
lệ và Quyết định số 1839 hướng dẫn 
tạm thời tổ chức hoạt động vận tải 
hành khách bằng đường sắt thích 
ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu 
quả dịch Covid-19. 

Theo đó, hai quyết định trên 
yêu cầu hành khách phải kê khai 
thông tin cá nhân đầy đủ, chính xác 
vào bản cam kết phòng, chống dịch 
Covid-19 theo mẫu khi làm thủ tục 
trước chuyến đi nhằm đảm bảo hành 

THÙY DƯƠNG?

Dịch bệnh Covid-19 
ảnh hưởng không nhỏ 

đến ngành GTVT, tuy 
nhiên toàn thể người 

lao động đã không 
ngừng nỗ lực, vượt khó 

hoàn thành tốt nhiệm 
vụ, tập trung đưa dự 
án giao thông trọng 

điểm, cũng như nhiệm 
vụ quan trọng của 

Ngành về đích.

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn (người thứ 4 từ trái sang) kiểm tra tình hình thực hiện Dự án cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo
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khách phải chịu trách nhiệm trước 
pháp luật về việc khai báo trung 
thực và chấp hành mọi quy định, 
biện pháp phòng, chống dịch khi về 
địa phương nơi cư trú. Tuy nhiên, Bộ 
GTVT nhận thấy, trong quá trình thực 
hiện gây ra một số bất cập như: tập 
trung đông người khi hành khách kê 
khai thông tin tại nhà ga, nguy cơ làm 
chậm giờ khởi hành... Chính vì vậy, 
Bộ GTVT yêu cầu Cục Hàng không 
Việt Nam và Cục Đường sắt Việt Nam 
chỉ đạo các hãng hàng không, Tổng 
công ty Đường sắt Việt Nam dừng 
yêu cầu hành khách đi máy bay và 
đi tàu kê khai bản cam kết phòng, 
chống dịch Covid-19. Hành khách đi 
máy bay, tàu hỏa chỉ cần thực hiện 
khai báo y tế trực tuyến tại ứng dụng 
PC-COVID (mục Khai báo di chuyển 
nội địa) và thực hiện nghiêm các biện 
pháp phòng lây nhiễm dịch bệnh 
khác theo hướng dẫn tại các quyết 
định của Bộ GTVT.

Bên cạnh đó, thời gian qua, Bộ 
GTVT đã tổ chức kịp thời các hội 
nghị về vận tải logistics trong các 
lĩnh vực hàng hải, đường thủy nội 
địa; các hội nghị tập huấn, hướng 
dẫn thực hiện các quy định trong 
hoạt động vận tải đảm bảo thích 
ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát 
hiệu quả dịch Covid-19. Các cục 
quản lý chuyên ngành và cơ quan 
liên quan cũng phối hợp chặt chẽ 
với chính quyền địa phương kịp thời 
khắc phục hậu quả bão lũ, sửa chữa 
các tuyến quốc lộ, đường sắt, tổ ứng 
trực đảm bảo hoạt động vận tải an 
toàn, thông suốt.

HỐI HẢ TRÊN NHỮNG CÔNG 
TRÌNH GIAO THÔNG TRỌNG ĐIỂM

Ông Lê Quyết Tiến - Phó Cục 
trưởng Cục Quản lý xây dựng và 
Chất lượng công trình giao thông 
(Bộ GTVT) cho biết, tiến độ triển khai 
thi công các dự án tháng 10 có nhiều 
chuyển biến hơn tháng 9. 

Đối với dự án cao tốc Bắc - Nam 
phía Đông, đến hết tháng 10/2021, 
chính quyền 13 địa phương nơi 11 
dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam 
phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 đi 
qua đã bàn giao mặt bằng được 645,3 

km, đạt 98,8%, tăng gần 2 km so với 
tháng 9/2021. Phần mặt bằng còn 
lại chưa bàn giao (khoảng 7 km) chủ 
yếu do chưa hoàn thành công tác xây 
dựng khu tái định cư, di dời hạ tầng 
kỹ thuật.

Hiện nay, khó khăn ảnh hưởng 
trực tiếp đến tiến độ thi công các 
dự án thành phần của cao tốc Bắc - 
Nam phía Đông là do thiếu vật liệu. 
Tuy nhiên, Chính phủ vừa ban hành 
Nghị quyết 133, sửa đổi Nghị quyết 
60 để giải quyết những khó khăn này. 
Do đó, nỗi lo thiếu vật liệu sẽ không 
còn căng thẳng như trước. Điển hình 
như, ngay sau khi Chính phủ ban 
hành Nghị quyết 133, UBND tỉnh Bình 
Thuận - địa phương có dự án Vĩnh 
Hảo - Phan Thiết đi qua đã phê duyệt 
bổ sung 8 khu vực mỏ khoáng sản 
làm vật liệu xây dựng thông thường 
vào quy hoạch thăm dò, khai thác, sử 
dụng khoáng sản làm vật liệu. Cũng 
như Bình Thuận, tỉnh Đồng Nai cũng 
đã ra văn bản hướng dẫn cho phép 
cải tạo đất nông nghiệp, gò đồi, từ đó 
giúp tháo gỡ triệt để việc khan hiếm 
nguồn cung đất đắp phục vụ dự án 
cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây.

Đối với dự án cao tốc Trung 
Lương - Mỹ Thuận, đại diện Ban 
Điều hành dự án cho biết, công tác 
thi công nền đường đã hoàn thành 
44/45 km, trên tuyến đã thảm bê 
tông nhựa 39/45 km. Riêng phần 
nền đường tại gói thầu XL-10 còn 
280 m dự kiến sẽ dỡ tải vào ngày 
15/11/2021 khi công tác quan trắc 
cho thấy đủ yêu cầu về độ lún kỹ 
thuật. Hiện dự án đang trong giai 
đoạn nước rút để hoàn thành tiến 
độ, còn gần 10 km đường chưa 
thảm nhựa. Trong tháng 10 và 
tháng 11/2021 sẽ hoàn thành thảm 
bê tông nhựa phần mặt đường còn 
lại của dự án và tiến hành hoàn 
thiện hệ thống ATGT, biển báo, 
thông tin liên lạc.

Với dự án cải tạo, nâng cấp 
đường cất, hạ cánh, đường lăn 
Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, 
các đường lăn nối, hệ thống đèn tín 
hiệu đường cất, hạ cánh 1B đã hoàn 
thành theo phương án thiết kế điều 
chỉnh từ ngày 09/9/2021; đường 
cất, hạ cánh 1A thi công từ ngày 
01/10/2021, tiến độ đáp ứng theo 
kế hoạch điều chỉnh hoàn thành 
toàn bộ dự án vào ngày 25/6/2022 
đã được Bộ GTVT chấp thuận.

Tại Cảng Hàng không quốc tế 
Tân Sơn Nhất, dự án đường lăn nối 
S7, S8 hoàn thành đưa vào khai thác 
sử dụng ngày 10/9/2021, dự kiến thi 
công hoàn thành đường lăn (P1 đến 
P6) và lắp đặt thiết bị đường cất, hạ 
cánh 25R/07L để đưa vào sử dụng 
ngày 31/10/2021.

Đặc biệt quan tâm đến công 
tác xây dựng cơ bản, Bộ trưởng Bộ 
GTVT Nguyễn Văn Thể yêu cầu các 
đơn vị nỗ lực làm tốt công tác giải 
ngân, đồng thời chỉ đạo Cục Quản lý 
xây dựng và Chất lượng công trình 
giao thông cần tăng cường kiểm tra, 
giám sát, ban QLDA nào giải ngân 
chậm thì sẽ thu hồi lại dự án giao 
cho đơn vị khác. 

“Các dự án trọng điểm cần được 
chú trọng quan tâm, không được 
chậm tiến độ, nếu có vấn đề vướng 
mắc, khó khăn gì thì các đơn vị phải 
báo cáo ngay để giải quyết kịp thời”, 
Bộ trưởng nhấn mạnh q

Được biết, dự kiến 
hết tháng 10, Bộ GTVT 
giải ngân được 2.204 tỷ 
đồng, lũy kế 10 tháng 
giải ngân được 29.114 
tỷ đồng, đạt 67,1% kế 
hoạch. Trong đó, vốn 
trong nước giải ngân 
26.373 tỷ đồng, đạt 
68,4%; vốn nước ngoài 
giải ngân được 2.741 
tỷ đồng, đạt 99,94% kế 
hoạch, còn lại 23,76 tỷ 
đồng sẽ phân bổ trả nợ 
xây dựng cơ bản của 2 
dự án đang hoàn thiện 
thủ tục là cầu Nà Cạn, 
QL4A và QL34 Khau Đồn 
- Nguyên Bình, tỉnh Cao 
Bằng do Sở GTVT tỉnh 
Cao Bằng là chủ đầu tư.
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NHIỀU VẤN ĐỀ BẤT CẬP
Trực tiếp trải nghiệm hoạt động 

dạy và học trực tuyến trong một thời 
gian dài nhận thấy còn tồn tại rất nhiều 
bất cập từ khách quan đến chủ quan.

Về mặt khách quan, để có thể 
học trực tuyến, học viên, sinh viên, 
học sinh cần phải có mạng Internet, 
thiết bị hỗ trợ học tập như máy tính, 
laptop hay điện thoại thông minh và 
địa điểm học tập. Tuy nhiên, thực tế 
cho thấy không phải người học nào 
cũng đáp ứng được các điều kiện này. 

Trong đó, điều kiện mạng Internet và 
không gian học tập tác động lớn đến 
việc tiếp nhận thông tin bài giảng 
của người học. Thực tế, trong quá 
trình học trực tuyến, rất nhiều người 
học gặp phải vấn đề mạng Internet 
không ổn định, dẫn đến không nghe 
được giáo viên giảng bài, không xem 
được tài liệu giáo viên chia sẻ trong 
quá trình học. 

Đồng thời, không phải người học 
nào cũng có điều kiện ở phòng riêng, 
việc vừa học trực tuyến vừa bị tác 

TRĂN TRỞ 
dạy và học trực tuyến mùa dịch

Do dịch bệnh Covid-19 
diễn biến phức tạp, để 

đảm bảo yêu cầu công tác 
phòng, chống dịch bệnh 

hiệu quả, học trực tuyến là 
giải pháp đang được nhiều 

địa phương, tổ chức áp 
dụng. Tuy nhiên, liệu giải 
pháp này có thật sự hiệu 

quả như mong đợi?

DƯƠNG THÙY?
Một buổi dạy trực tuyến của giảng viên đại học

 Kỷ niệm 39 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
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động từ những hoạt động sinh hoạt 
của người xung quanh khiến người 
học khó tập trung tiếp thu kiến thức, 
tư tưởng dễ bị phân tán. Ngoài ra, một 
bộ phận người học, đặc biệt là ở vùng 
sâu, vùng xa, vùng núi không có hoặc 
thiết bị học tập không đủ điều kiện 
cũng ảnh hưởng không nhỏ trong 
hoạt động dạy và học trực tuyến.

Về chủ quan, trong quá trình học 
tập theo hình thức truyền thống, giáo 
viên và người học trực tiếp trao đổi, 
hỏi đáp trong quá trình giảng dạy 
tại lớp học, tuy nhiên vấn đề này ở 
các lớp trực tuyến lại đang là bất cập 
lớn. Thực tế, giáo viên và người học bị 
giảm sự tương tác, trao đổi trong buổi 
học. Như vậy, sau một thời gian dài, 
người học có thể có tâm lý chán nản, 
không hứng thú với việc học, dẫn đến 
sử dụng các “thủ thuật” trên hệ thống 
học trực tuyến như tắt camera, treo 

ảnh hoặc video ảo để làm việc riêng, 
bỏ lớp học. Trong các lớp trực tuyến, 
đặc biệt là các giờ thảo luận, nhiều 
trường hợp phòng học trực tuyến 
hoàn toàn im lặng, khi giáo viên gọi 
tên người học để phát biểu, trao đổi 
thì chỉ nhận lại một bầu không khí im 
lặng, không ai đáp trả, kể cả người học 
vừa được gọi phát biểu.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ HỌC TRỰC 
TUYẾN HIỆU QUẢ?

Hiện nay, việc kịp thời xác định 
những khó khăn, bất cập trong dạy 
và học trực tuyến là vô cùng quan 
trọng, là tiền đề tiên quyết góp 
phần nâng cao chất lượng giảng 
dạy cũng như hiệu quả của hình 
thức đào tạo này. 

Trong đó, để khắc phục tình 
trạng học viên, sinh viên, học sinh 
thụ động, chểnh mảng hay trốn 
các lớp học trực tuyến, giáo viên 

cần phải có hoạt động, giải pháp 
tương tác với người học nhiều hơn 
như yêu cầu người học bật camera 
trong suốt quá trình học, hỏi đáp 
liên tục các vấn đề liên quan đến bài 
giảng. Để tránh nhàm chán do nghe 
giảng bài liên tục, thầy cô giáo thay 
vì chia sẻ tài liệu, nội dung sách giáo 
khoa thì có thể tóm tắt nội dung bài 
giảng buổi học đó bằng các slide 
powerpoint với nhiều hình ảnh, 
video hấp dẫn, tối giản, cô đọng chữ 
viết, tận dụng các tính năng, hiệu 
ứng của phần mềm khiến bài giảng 
sinh động, bắt mắt và hấp dẫn hơn. 

Bên cạnh việc truyền tải liên tục 
nội dung bài học, giáo viên có thể 
dựa trên những nội dung bài giảng 
xây dựng thành các trò chơi nhỏ cho 
người học tham gia để tạo hứng thú, 
tâm lý vui vẻ, dễ tiếp nhận kiến thức 
cũng như tăng sự tương tác giữa 
người học và giáo viên. Giáo viên dạy 
cũng cần quan tâm, sâu sát với người 
học, nếu cảm thấy người học nào 
chểnh mảng, không tập trung có thể 
trực tiếp trao đổi riêng qua các kênh 
khác như zalo, facebook, thậm chí là 
gọi điện thoại trao đổi với người học.

Trong các buổi học, giáo viên có 
thể ghi lại quá trình dạy học để gửi 
cho người học gặp sự cố về mạng 
Internet hay thiết bị phục vụ học 
tập sau mỗi buổi học để người học 
không bị mất kiến thức do những 
vấn đề khách quan.

Liên quan đến những điều kiện 
học trực tuyến, thiết nghĩ cần có 
những chính sách, hoạt động hỗ trợ 
kịp thời cho học viên, sinh viên, học 
sinh có hoàn cảnh khó khăn, ở vùng 
sâu vùng xa, vùng núi không đủ điều 
học trực tuyến nhằm đảm bảo việc học 
tập của người học không bị đứt gãy.

Việc học trực tuyến là một trong 
những hình thức đào tạo hiện đại, 
tiên tiến và phát triển ở nhiều quốc 
gia trên thế giới, do đó hệ thống 
giáo dục Việt Nam có thể học hỏi 
những kinh nghiệm đào tạo trực 
tuyến từ các quốc gia khác, ứng 
dụng linh hoạt và phù hợp những 
kinh nghiệm, phương pháp đào tạo 
trực tuyến vào tình hình thực tế tại 
Việt Nam q
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TÓM TẮT: Mô-đun đàn hồi chung của kết cấu áo 
đường là một chỉ tiêu quan trọng trong số các chỉ 
tiêu tính toán thiết kế kết cấu áo đường. Bài báo giới 
thiệu một phương pháp mới giúp tính toán xác định 
nhanh mô-đun đàn hồi chung kết cấu áo đường 
mềm. Kết quả nghiên cứu đã đề xuất công thức tính 
toán và toán đồ tra theo phương pháp lý thuyết, phụ 
thuộc chiều dày và mô-đun đàn hồi của từng lớp 
kết cấu. Phương pháp tính toán đảm bảo độ tin cậy, 
thuận tiện cho xây dựng phần mềm tính toán chuyên 
dụng khi có nhu cầu hoặc tra toán đồ đơn giản, tiện 
lợi cho người sử dụng. 

TỪ KHÓA: Áo đường mềm, lớp vật liệu, mô-đun đàn 
hồi chung, mô-đun đàn hồi vật liệu.

ABSTRACT: Calculating the general elastic modulus 
of the pavement structure is one of the important 
contents in road design. This paper introduces a 
new method to quickly calculate the general elastic 
modulus of flexible pavement structures. The 
research results propose a calculation formula and a 
nomogram chart according to the theoretical method, 
depending on the thickness and elastic modulus of 
each structural layer. The method provides accuracy 
and is useful for creating specialist computation 
software or an easy and intuitive nomogram for users.

KEYWORDS: Flexible pavement, material layer, 
general elastic modulus, material elastic modulus.

Một phương pháp tính toán mô-đun đàn hồi chung 
kết cấu áo đường mềm đường ô tô

n TS. PHẠM TUẤN ANH
      Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
n TS. PHẠM ĐỨC PHONG; GS. TS. PHẠM CAO THĂNG
     Học viện Kỹ thuật Quân sự

kéo uốn trong lớp bê tông nhựa (BTN), chỉ tiêu vệt hằn lún 
xô dồn lớp BTN và chỉ tiêu ứng suất cắt trong nền tự nhiên, 
đưa ra hai phương pháp tính với tải trọng tác dụng ngắn 
hạn (D=37 cm) và tải trọng tác dụng dài hạn (D=33 cm). 
Quy trình của Trung quốc JTG D50-2017 [7], quy trình của 
Belarus [8] và một số nước khác cũng đưa ra phương pháp 
tính tương tự. Các chỉ tiêu tính toán được trình bày dưới 
dạng công thức hoặc toán đồ tra nên tiện lợi cho người 
sử dụng. Theo hướng dẫn thiết kế của Mỹ dưới dạng phần 
mềm chuyên dụng [3], quy định tính toán thiết kế theo các 
chỉ tiêu: độ bằng phẳng IRI, tỉ lệ nứt do nhiệt, tỉ lệ nứt mỏi 
do trùng phục và chỉ tiêu vệt hằn lún bánh xe, tính với tải 
trọng tác dụng ngắn hạn. 

Quy trình thiết kế của Việt nam theo 22TCN 211-06 [1] 
đã quy định tính toán kết cấu theo ba chỉ tiêu: độ lún đàn 
hồi kết cấu (thông qua đại lượng mô-đun đàn hồi chung), 
ứng suất kéo uốn lớp BTN và ứng suất cắt gây trượt lớp nền 
tự nhiên. Trong đó, chỉ tiêu mô-đun đàn hồi chung của kết 
cấu được quy định tính với kết cấu hệ hai lớp, dưới dạng 
toán đồ tra cho trường hợp khi chiều dày lớp trên không 
quá hai lần đường kính vệt bánh xe quy đổi, trường hợp 
chiều dày lớp trên lớn hơn, mô-đun đàn hồi được tính theo 
công thức của Bacberơ (phụ lục F), tính với tác dụng tải 
trọng dài hạn (D=33 cm).

Trong nghiên cứu này, các tác giả giới thiệu một 
phương pháp tính toán xác định mô-đun đàn hồi của bán 
không gian đồng nhất (mô-đun đàn hồi chung kết cấu áo 
đường mềm) trên cơ sở lý thuyết tính toán biến dạng hệ 
đàn hồi nhiều lớp, chịu tác dụng của tải trọng bánh xe. Đây 
là một hướng nghiên cứu mới, kết quả dưới dạng công thức 
tính, kết hợp xây dựng toán đồ tra trực tiếp, trong mối quan 
hệ với mô-đun đàn hồi và chiều dày từng lớp các lớp áo 
đường  và mô-đun đàn hồi nền. 

2. PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN MÔ-ĐUN ĐÀN HỒI 
CHUNG HỆ HAI LỚP KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG MỀM

Kết cấu áo đường thường bao gồm tầng mặt, tầng 
móng trên lớp nền tự nhiên. Số lượng các lớp và vật liệu các 
lớp trong kết cấu được chọn tùy theo yêu cầu khai thác. Để 
đưa kết cấu hệ nhiều lớp về hệ hai lớp, tùy theo mục đích 
tính toán để lựa chọn phương pháp quy đổi về hệ hai lớp: 
gồm lớp trên là tầng mặt trên lớp nền móng tương đương 
hoặc lớp trên là tổ hợp các lớp mặt và móng trên lớp nền 
tự nhiên. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Kết cấu áo đường mềm có nhiều ưu điểm như thi công 

nhanh, sau khi thi công xong, các phương tiện có thể lưu 
hành được ngay, công tác duy tu bảo dưỡng đơn giản, mặt 
đường êm thuận, ít gây tiếng ồn do phương tiện gây ra. Vì 
vậy, đây là loại mặt đường hiện đang được sử dụng rộng rãi 
trong nước và trên thế giới.  

Hiện nay, các quốc gia đều đã ban hành các quy trình 
hướng dẫn tính toán thiết kế kết cấu áo đường mềm, dựa 
trên các điều kiện thực tế của nước mình, cụ thể: Quy trình 
của Nga ODN 218-046-01 [4], quy định tính toán thiết kế 
theo kết cấu hệ hai lớp theo các chỉ tiêu: độ lún đàn hồi  kết 
cấu (thông qua đại lượng mô-đun đàn hồi chung), ứng suất 
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Cơ sở tính mô-đun đàn hồi chung trong bán không 
gian đồng nhất theo lý thuyết đàn hồi được xét theo mô 
hình sau: kết cấu mặt đường được xem là bao gồm từ nhiều 
cột bán không gian hình trụ độc lập theo phương thẳng 
đứng, có đường kính bằng với đường kính vệt bánh xe quy 
đổi. Khi đó, biến dạng của bán không gian được xem là sự 
nén ép của các cột vật liệu. Theo lý thuyết đàn hồi, tại điểm 
M ở độ sâu z so với mặt đường, xét cho kết cấu hệ hai lớp, 
biến dạng của phân tố có chiều dày dz sẽ được xác định là:

,
Ed  z

d  w z�
� ��  (1)

Với: σz - Ứng suất pháp theo phương z, gây biến dạng 
cho phân tố.

      Trong tính toán, để tính σz, kiến nghị sử dụng công 
thức thực nghiệm theo Iacunhin [5]: 

2
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� �
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td

q
za
D

�
 (2) 

Trong đó:
a - Hệ số thực nghiệm phụ thuộc phân bố ứng suất 

trong lớp vật liệu. Khi các lớp vật liệu hoàn toàn là đàn hồi, 
lấy trung bình a = 2,5, còn khi các lớp vật liệu không hoàn 
toàn đàn hồi, lấy trung bình a = 1;

q - Áp lực bánh xe, MPa;
E - Mô-đun đàn hồi bán không gian đồng nhất, MPa;
ztd - Tọa độ quy đổi từ độ sâu thực tế về độ sâu tính toán 

trong bán không gian đồng nhất, xem công thức (6) hoặc 
(7), cm;

D - Đường kính vệt bánh xe quy đổi, cm. 
Đặt: 
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Khi đó từ (1) suy ra: 
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Hình 2.1: Sơ đồ tính toán hệ hai lớp
Tổng độ lún của mặt đường sẽ được tính bằng lấy tích 

phân biểu thức (4) theo z từ 0 → ∞ cho hệ hai lớp, gồm cả 
độ nén ép của lớp mặt đường có chiều dày quy đổi h và độ 
võng của nền đường (Hình 2.1).
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Với: E1, E0 - Tương ứng là mô-đun đàn hồi lớp mặt và lớp 
nền tự nhiên của hệ hai lớp, MPa.

Để tính tích phân (5) cần quy đổi kết cấu áo đường 
về bán không gian đồng nhất có cùng cường độ, sử dụng 
công thức quy đổi chiều dày lớp tương đương, quy đổi tọa 
độ tính toán trong lớp đồng nhất, ta có:   

Khi tọa độ tính toán nằm ở lớp trên:
Khi 0 ≤ z ≤ h,  ta có:

12,5

0

. .�td
Ez z
E

 (6)

Tương tự, tọa độ tính toán nằm trong nền tự nhiên:       
Khi h < z ≤ ∞,  ta có:

5,2

0

1 ,.
E
Ezhzztd ���  (7)

Với: E1, E0 - Mô-đun đàn hồi lớp trên và lớp nền tự nhiên 
của kết cấu hệ hai lớp, MPa;

h - Chiều dày lớp trên, cm;
z - Tọa độ tính toán.
Với kết cấu áo đường nhiều lớp thì E1 và h là mô-đun 

đàn hồi trung bình (Etb) và tổng chiều dày các lớp áo đường, 
có thể xác định theo hướng dẫn trong 22TCN 211-06.

Thay f(z) theo (3), giá trị ztd theo (6) hoặc (7) vào (5) và 
sau một số biến đổi, ta có:
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Tương tự, độ võng lớp dưới được xác định như sau: 
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Từ đó, ta nhận được công thức tính tổng độ võng kết 
cấu hệ hai lớp:
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Công thức (11) áp dụng để tính độ võng mặt đường 
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cho kết cấu áo đường hệ hai lớp với lớp trên có mô-đun đàn 
hồi E1 và lớp dưới có mô-đun đàn hồi E0. 

Mặt khác, giả sử quy đổi kết cấu hai lớp nêu trên về 
một bán không gian đàn hồi đồng nhất có mô-đun đàn hồi 
Edn, chính là mô-đun đàn hồi chung của hệ Ech, chịu cùng 
một tải trọng bánh xe có áp lực q và đường kính quy đổi 
D. Khi đó, trong công thức tính độ võng w theo công thức 
(11), thay Ech của bán không gian đồng nhất bằng với E1 
và E0 (Ech = E1 = E0), sẽ nhận được công thức tính độ võng 
của bán không gian đồng nhất có mô-đun đàn hồi bằng 
Ech như sau: 

.
.
.

2 c hEa
Dqw �

�  (12) 

Khi các lớp vật liệu hoàn toàn là đàn hồi (áp dụng cho 
kết cấu áo đường cứng), lấy a = 2,5, thay vào công thức (12), 
nhận được:

..
c hE
Dqw �  (13)

Khi các lớp vật liệu không hoàn toàn là đàn hồi (áp 
dụng cho kết cấu áo đường mềm), lấy a = 1, thay vào công 
thức (12), nhận được:

...
2 c hE

Dqw �
�  (14)

Trong thực tế, dưới tác dụng của áp lực q, trong các lớp 
vật liệu luôn tồn tại biến dạng nở hông làm suy giảm biến 
dạng theo phương đứng, mức độ suy giảm tùy thuộc loại 
vật liệu, nên trong tính toán theo quy trình của các nước 
đều xét ảnh hưởng của biến dạng nở hông thông qua hệ số 
poisson, áp dụng cho công thức (14) được viết lại như sau:
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Với: μ - Hệ số poisson, với các lớp vật liệu của kết cấu áo 
đường mềm lấy trung bình μ = 0,35.

Từ công thức (15), thay giá trị độ võng tính theo (11), ta 
nhận được công thức tính mô-đun đàn hồi chung của hệ 
hai lớp kết cấu áo đường mềm như sau:
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Để tiện ứng dụng trong tính toán thực tế, trên cơ sở 
công thức (16) có thể được xây dựng thành toán đồ (Hình 
2.2) để tra giá trị mô-đun đàn hồi chung Ech, với các biến là h 
và E0/E1 của kết cấu hệ hai lớp. Với mô-đun đàn hồi BTN lấy 
ở nhiệt độ 300C theo quy định trong 22TCN 211-06.

Cách tra toán đồ Hình 2.2:
Bước 1: Các kí hiệu h và E1 là của lớp trên. Với hệ nhiều 

lớp mặt, quy đổi mặt đường nhiều lớp về hệ hai lớp, tính h 
= h1+h2+h3+...; tính mô-đun đàn hồi trung bình theo quy 
định theo hướng dẫn trong 22TCN211-06. Tính tỉ lệ E0/E1. 

Bước 2: Từ h và tỉ lệ E0/E1, tra toán đồ nhận được tỉ lệ 
Ech/E1.

Bước 3:  Từ tỉ lệ Ech/E1 nhận được từ bước 2, biết E1, tính 
Ech = Ech/E1 x E1.

(Đường cong là tỉ lệ E0/E1 từ trên xuống, với các giá trị 0,025; 0,05; 
0,075;0,10; 0,125; 0,15; 0,175; 0,20; 0,225; 0,5; 0,275; 0,30)

Hình 2.2: Toán đồ xác định mô-đun đàn hồi chung kết cấu hệ hai lớp

Trên toán đồ Hình 2.2, biểu thị thí dụ tính cho trường 
hợp h = 70 cm, mô-đun đàn hồi lớp trên E1 = 255 MPa, mô-
đun đàn hồi lớp dưới E0 = 45 MPa, khi đó tỉ lệ E0/E1 = 0,176. 
Tra theo toán đồ nhận được tỉ lệ Ech/E1 = 0,69, từ đó tính 
được mô-đun đàn hồi chung Ech = 0,69*255 = 176 MPa.

3. ỨNG DỤNG TÍNH TOÁN
Ứng dụng tính toán xác định mô-đun đàn hồi chung 

cho các loại kết cấu áo đường mềm có chiều dày h và mô-
đun đàn hồi lớp trên E1 khác nhau (Bảng 3.1). Để đánh giá 
độ tin cậy phương pháp tính đề xuất, đã tiến hành tính toán 
theo các phương pháp: theo công thức đề xuất (công thức 
(16), quy trình 22TCN 211-06, tra toán đồ Hình 3.1 với h/D 
≤2 và theo công thức Bacberơ với h/D >2) và theo quy trình 
thiết kế đường BCH 46-83 [6].

3.1. Tính theo công thức đề xuất (16)
Bước 1: Theo 22TCN 211-06 xác định mô-đun đàn hồi 

trung bình và tổng chiều dày các lớp mặt.
Bước 2: Tính chiều dày quy đổi tổng các lớp mặt đường 

về lớp đồng nhất theo (6) hoặc (7).
Bước 3: Tính mô-đun đàn hồi chung kết cấu áo đường 

theo (14).
Kết cấu hệ nhiều lớp được tính quy đổi về hệ hai lớp 

được thể hiện thông qua các đại lượng mô-đun đàn hồi 
trung bình và tổng chiều dày các lớp mặt và móng.

3.2. Tính theo toán đồ Hình 2.2
Trên toán đồ Hình 2.2 trình bày tính mô-đun đàn hồi 
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chung cho trường hợp lớp trên có mô-đun đàn hồi trung 
bình E1 = 255 MPa, có tổng chiều dày 70 cm, lớp dưới có 
mô-đun đàn hồi E0 = 45 MPa, khi đó tỉ lệ E0/E1 = 0,176. 
Tra theo toán đồ nhận được mô-đun đàn hồi chung Ech = 
0,69*255 = 176 MPa.

3.3. Tính theo 22TCN 211-06
Khi h/D ≤2, tra toán đồ, từ tỉ lệ h/D và E0/E1, tra được tỉ lệ 

Ech/E1, từ đó tính ra Ech.
Khi h/D >2, tính theo công thức Bacberơ:
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Tính theo công thức trong quy trình BCH 46-83:
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 (18)                      

Kết quả tính theo các phương pháp nêu trên thể hiện 
trong Bảng 3.1.

Nhận xét: Kết quả tính theo các phương pháp cho giá 
trị mô-đun đàn hồi chung tương tự nhau, sai lệch giữa các 
phương pháp so với phương pháp tính đề xuất sai lệch nhỏ, 
không quá ± 2,5 - 3%.

Bảng 3.1. Kết quả tính mô-đun đàn hồi chung 
theo các phương pháp

Tổng 
chiều 
dày,
cm

E0,
MPa

Etb,
MPa

Mô-đun đàn hồi chung 
(Ech, MPa) tính theo

22- TCN
211-06

theo 
(17)

theo 
(16)

theo 
(18)

40 40 247 16 - 18 22
50 40 256 135 - 139 143
60 40 256 151 - 156 157
70 45 255 - 169 177 175
80 45 250 - 176 187 183

4. KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ
Bài báo đã xây dựng và đề xuất phương pháp tính mô-

đun đàn hồi chung kết cấu áo đường mềm theo lý thuyết 
tính toán biến dạng hệ đàn hồi nhiều lớp. Phương pháp 
tính đề xuất đảm bảo độ tin cậy, kết quả tương tự các 
phương pháp tính đã có, có thể áp dụng được trong thực 
tế với lớp trên của hệ hai lớp có chiều dày bất kỳ.

Phương pháp tính được trình bày dưới dạng công thức 
và toán đồ, nên tiện lợi cho xây dựng phần mềm tính toán 
chuyên dụng hoặc cho kỹ sư thiết kế đơn giản trong tra 
toán đồ xác định mô-đun đàn hồi chung của kết cấu áo 
đường mềm. 
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TÓM TẮT: Phân tích ứng suất do nhiệt thủy hóa xi 
măng trong kết cấu bê tông cốt thép (BTCT) ở tuổi 
sớm là một yêu cầu quan trọng cần phải được nghiên 
cứu, bởi hiện tượng này có thể là nguyên nhân gây nứt 
kết cấu ở giai đoạn thi công. Một trụ cầu BTCT được 
phân chia thành hai loại vật liệu bằng phương pháp 
đồng nhất hóa: Vật liệu thuần bê tông ở khu vực lõi và 
vật liệu BTCT tương đương ở phần vỏ của trụ. Trong 
đó, phương pháp này được dùng để xác định chiều 
dày, hệ số dẫn nhiệt, nhiệt dung riêng và các đặc trưng 
vật liệu thay đổi theo thời gian như mô-đun đàn hồi, hệ 
số Poisson của lớp vỏ BTCT. Trong bài báo này, chúng 
tôi sử dụng các tham số vật liệu đạt được ở trên để 
phân tích trường ứng suất nhiệt của kết cấu trụ cầu. Từ 
kết quả phân tích này có thể đưa ra các giải pháp thi 
công phù hợp nhằm kiểm soát nứt do nhiệt thủy hóa 
của xi măng trong kết cầu trụ cầu BTCT.

TỪ KHÓA: Phương pháp đồng nhất hóa, bê tông cốt 
thép, trường ứng suất nhiệt. 

ABSTRACT: Stress analysis due to the cement 
hydration in early-age  reinforced concrete (RC) 
structures is an important requirement that needs 
to be studied, because this phenomenon can be 
the causes of cracks in concrete structures at the 
construction stage. A RC pier is divided into two 
types of materials by homogenization method: pure 
concrete material in the core area and equivalent RC 
material in the outer area of the pier. In particular, this 
method is used to determine the thickness, coefficient 
of thermal conductivity, specific heat capacity and 
time-dependent material characteristics such as 
elastic modulus, Poisson’s coefficient of the RC layer. 
In this paper, we use the material parameters obtained 
above to analyze the thermal stress field of the bridge 
pier. From the results of this analysis, it is possible 
to give suitable construction solutions to control the 
cracks caused by cement hydration in the RC pier.

KEYWORDS: Homogenization method, reinforced 
concrete, thermal stress field.

Phân tích trường ứng suất 
do nhiệt thủy hóa xi măng trong trụ cầu bê tông cốt thép
bằng phương pháp đồng nhất hóa

n TS. VŨ BÁ THÀNH; ThS. NCS. NGUYỄN XUÂN LAM; TS. LÊ BÁ ANH
     PGS. TS. NGUYỄN DUY TIẾN; PGS. TS. NGUYỄN NGỌC LONG
     Trường Đại học Giao thông vận tải

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Để chính xác hóa trong việc phân tích ứng xử nhiệt 

của kết cấu BTCT khối lớn thay vì chỉ sử dụng vật liệu thuần 
bê tông đơn giản, ta cần phải chia kết cấu BTCT này thành 
từng khu vực với các vật liệu khác nhau, bởi vì hầu hết khu 
vực lõi của khối kết cấu chỉ là vật liệu thuần bê tông trong 
khi khu vực bên ngoài kết cấu được bố trí cốt thép chịu lực 
với mật độ lớn. Do sự khác biệt về đặc tính của hai loại vật 
liệu này như hệ số dẫn nhiệt, nhiệt dung riêng, mô-đun đàn 
hồi, hệ số Poisson, nên ảnh hưởng của cốt thép là làm thay 
đổi đặc tính lớp vỏ của khối là đáng kể. Để phân chia khu 
vực vật liệu thuần bê tông và lớp BTCT tương đương, chúng 
tôi sử dụng phương pháp đồng nhất hóa vật liệu [1,2] để 
xác định các tham số vật liệu tương đương cũng như chiều 
dày tương đương của lớp BTCT này. 

Hơn nữa, trong kết cấu phần dưới của công trình cầu 
như trụ cầu BTCT hiện nay, yêu cầu cần phải sử dụng hỗn 
hợp bê tông có cấp thiết kết lớn từ cấp 25 MPa (C25) tới cấp 
35 MPa (C35). Để có các loại hỗn hợp bê tông này, người ta 
phải tăng hàm lượng xi măng, điều này dẫn tới lượng nhiệt 
phát sinh do thủy hóa xi măng tăng cao, đặc biệt là trong 
kết cấu bê tông khối lớn như trụ cầu.

Trong bài báo này, chúng tôi phân tích trường ứng suất 
do nhiệt thủy hóa xi măng của một trụ cầu BTCT thực tế sử 
dụng hỗn hợp bê tông C30 trong giai đoạn thi công, với 
việc phân chia trụ này thành hai lớp vật liệu. Mô hình phân 
tích sử dụng nguồn nhiệt phát sinh theo thí nghiệm đoạn 
nhiệt trong phòng thí nghiệm [3] với hỗn hợp bê tông được 
sử dụng để thi công trụ. Các tham số vật liệu của lớp BTCT 
tương đương được lấy từ các nghiên cứu trước [4,5,6] với 
việc sử dụng phương pháp đồng nhất hóa. 

2. LÝ THUYẾT SỰ PHÂN BỐ ỨNG SUẤT DO NHIỆT 
THỦY HÓA CỦA XI MĂNG

2.1. Phương trình vi phân truyền nhiệt 
Mô hình bài toán truyền nhiệt có xét đến sự giải phóng 

nhiệt trong quá trình thủy hóa xi măng theo hai hướng x 
và y dựa trên phương trình vi phân truyền nhiệt trong [7,8]:

T T Tqx y C
x x y y t

k k �
� �� � � � �� � � � �� �� �� � � � �� � � �

  (1)

Trong đó: q - Nhiệt sinh ra của một đơn vị thể tích (kJ/m3);
∂T - Gia tăng nhiệt độ trong khoảng thời gian ∂t (giờ);
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ρ - Khối lượng thể tích của vật liệu (kg/m3);
C - Nhiệt dung riêng của vật liệu (kJ /kg.K);
kx, ky - Hệ số khuếch tán nhiệt theo mỗi hướng x,y (m2/s).
Tại biên nhiệt độ không đổi: T(x,y,t) = Ts với τ = [0,t]
Tại biên truyền nhiệt:

T T q( ) h (T T ) 0x y y c s fxk n n
y

k t
x
� �

� � � � �
� �

với τ = [0,t]

Trong đó: nx, ny - Cosin chỉ phương của mặt truyền nhiệt; 
Ts và Tf - Nhiệt độ bề mặt bê tông và nhiệt độ môi trường 
(0С); hc - Hệ số đối lưu của bề mặt bê tông và môi trường 
(W/m2K).

2.2. Phương pháp đồng nhất hóa theo bài toán nhiệt 
2.2.1. Xác định hệ số dẫn nhiệt tương đương và chiều dày 

của lớp vỏ BTCT
Trong nghiên cứu [4] đã dựa vào lý thuyết đồng nhất 

hóa vật liệu theo bài toán nhiệt để xác định hệ số dẫn nhiệt 
tương đương và chiều dày của lớp BTCT. Hình 2.1 mô tả 
quá trình đồng nhất hóa từ một phần tử thể tích đặc trưng 
(REV). Hệ số dẫn nhiệt K(x) tại từng vị trí x trong khối BTCT 
được xác định theo công thức như sau:

(1) (2)( ) ( ) (1 ( ))K K K� �� � �x x x   (2)
Trong đó: K(1) = 50W/m.K và K(2) =1,6W/m.K là hệ số dẫn 

nhiệt của thép và bê tông. χ(x) là hàm vị trí, bằng 1 nếu x 
nằm trong cốt thép, bằng 0 nếu x nằm trong bê tông.

Hệ số dẫn nhiệt tương đương Keff của lớp BTCT được 
xác định: effK K( ) ( )� x A x  (3)

Hình 2.1: Quá trình đồng nhất hóa vật liệu: 
a) - Kết cấu không đồng nhất; b) - Kết cấu đồng nhất; c) REV

Sau khi mô phỏng xác định hệ số dẫn nhiệt tương 
đương của lớp BTCT theo phương pháp đồng nhất hóa, ta 
có thể xác định được trường phân bố nhiệt độ theo chiều 
dày của khối kết cấu như [4]. Do đó, chiều dày của lớp BTCT 
sau khi đồng nhất hóa được xác định bằng khoảng cách 
từ mép ngoài kết cấu tới ranh giới của khu vực mà trường 
nhiệt độ bằng nhau tại tất cả các điểm theo phương thẳng 
đứng của kết cấu mô phỏng.

2.2.2. Xác định nhiệt dung riêng của lớp BTCT
Giả sử thể tích của lớp BTCT sau khi đồng nhất hóa là Ω 

là, thể tích và nhiệt dung riêng của vật liệu thép và bê tông 

là Ω(1), C(1) và Ω(2), C(2). Nhiệt dung riêng của lớp BTCT được 
đưa ra như sau: 

(1) (1) (2) (2) (1) (1) (2) (2)
BTCT

(1) (2)
C C C CC � � � � � �

� �
� �� �

 (4)

2.3. Phương pháp đồng nhất hóa với điều kiện biên 
theo biến dạng 

Nghiên cứu [6] đã dựa vào lý thuyết đồng nhất hóa với 
điều kiện biên theo biến dạng để xác định các đặc trưng vật 
liệu tương đương của kết cấu BTCT thay đổi theo thời gian 
như mô-đun đàn hồi và hệ số Poisson với các phương trình 
cơ bản sau đây:

Phương trình cân bằng:
. ( ) 0� �x�   (5)

Định luật Hook cho vật liệu đàn hồi tuyến tính:
( ) ( ) : ( )�x x x� �C  (6)

Quan hệ giữa ứng suất vĩ mô ∑ và ten-xơ biến dạng vĩ 
mô ξ của phần tử thể tích: ffe�� � �C  (7)

Lấy trung bình trên miền vật thể Ω:
: :� �� � �C A  (8)

Ten-xơ độ cứng đàn hồi đồng nhất:
ff :e

� �C C Ax   (9)
Trong đó: C - Ten-xơ độ cứng đàn hồi, A(x) - Ten-xơ tập 

trung biến dạng theo [6].
2.4. Các thông số tính toán nhiệt 
2.4.1. Nguồn nhiệt và tăng nhiệt độ trong bê tông
Nhiệt sinh ra trong một đơn vị thể tích q trong (1) được 

Hiệp hội kỹ sư xây dựng Mỹ - ASCE [9] xác định như sau:

24
max

1
2

. .
4

.
t

q C T e
�

�
�

�   (10)

Trong đó: C - Nhiệt dung riêng của bê tông, [kJ/kg.K]; t 
- Thời gian [ngày]; α - Hệ số thể hiện mức độ thủy hóa; Tmax - 
Nhiệt độ tối đa của bê tông trong điều kiện đoạn nhiệt, [0C].

Hình 2.2 thể hiện nhiệt độ tại tâm khối bê tông theo kết 
quả đoạn nhiệt trong nghiên cứu [3] với cấp phối bê tông 
như Bảng 2.1 dưới đây. 

Bảng 2.1. Thành phần cấp phối cho 1 m3 bê tông

Hỗn hợp
bê tông N/X Nước

(l)

Xi 
măng

(kg)

Đá 
dăm 
(kg)

Cát 
vàng 
(kg)

Phụ gia 
siêu dẻo 

(l)
Cấp C30 0,50 167 332 1017 862 2,66

Hình 2.2: Nhiệt độ đoạn nhiệt thực nghiệm của bê tông cấp C30
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Hình 2.3: Nhiệt lượng sinh ra do nhiệt thủy hóa xi măng 
theo thời gian

Hình 2.3 thể hiện nhiệt lượng sinh ra trên một đơn vị 
thể tích q do nhiệt thủy hóa của xi măng trong hỗn hợp bê 
tông cấp C30.

2.4.2. Nhiệt độ môi trường và nhiệt độ tại biên đối lưu
Nhiệt độ môi trường ảnh hưởng trực tiếp đến nhiệt độ 

tối đa và sự giảm nhiệt độ của bê tông khi đổ. Trong quá 
trình thi công, nhiệt độ môi trường thay đổi với 170C vào 
ban đêm và 250C vào ban ngày. Trong mô phỏng quy luật 
thay đổi được biểu diễn theo dạng hình sin theo công thức 
dưới đây:

� �0
0

2
( ) sin

24
t t

F t T T
�� ��

� �� �
� �

  (11)

Trong đó: T - Nhiệt độ cao nhất trong ngày [0C]; t0 - 
Chu kỳ thời gian trong 24h; T0 - Nhiệt độ trung bình trong 
ngày [0C].

Nhiệt độ tại biên đối lưu do phụ thuộc vào mặt tiếp xúc 
giữa bê tông và ván khuôn. Trong nghiên cứu này lấy hệ số 
đối lưu hc = 13,953 W/m2K và nhiệt độ bê tông tại thời điểm 
bắt đầu đổ là 28,60C theo [5]. 

2.4.3. Quan hệ giữa trường ứng suất và nhiệt độ
Mối quan hệ giữa ứng suất nhiệt và nhiệt độ trong khối 

BTCT được thể hiện:
� � � � � �. . .R E T�� ��   (12)
Trong đó: {σ} - Vector ứng suất [MPa]; [R] - Ma trận cản 

biến dạng của bê tông; E - Mô-đun đàn hồi của vật liệu 
tương ứng, [MPa]; {ΔT} - Vector gradient nhiệt độ [0C]; β - Hệ 
số giãn nở nhiệt của bê tông.

3. PHÂN TÍCH KẾT QUẢ 
Khảo sát với thân trụ cầu thực tế có kích thước: L×B×H 

= 8×3×13,114 m như Hình 3.1a. Thân trụ cao 13,114 m được 
chia thành các khối đổ với khối đổ cao nhất là 3 m. Trụ cầu 
sử dụng bê tông với cấp C30 được trộn theo cấp phối ở 
Bảng 2.1. Trụ cầu có cốt chủ kẹp đôi với đường kính D32 
bước cốt thép 150 mm và cốt đai là D25 như Hình 3.1b. 
Khảo sát ngoài hiện trường sự tăng nhiệt độ do nhiệt thủy 
hóa của xi măng theo thời gian, sự chênh lệch nhiệt độ giữa 
lõi của khối bê tông và bề mặt bê tông của thân trụ bằng 
thiết bị đo Thermometer được gắn vào các vị trị của mặt cắt 
ngang thân trụ như Hình 3.1c. 

Hình 3.1: Thân trụ dùng để thực nghiệm: a) - Kích thước thân trụ; 
b) - Bố trí cốt thép mặt cắt ngang; c) - Bố trí các đầu đo nhiệt độ 

trên mặt cắt ngang

Mô hình phân tích ứng suất do nhiệt thủy hóa có xét 
tới tác động của co ngót, từ biến được thực hiện bằng phần 
mềm phân tích kết cấu Midas FEA 2016 (V1.1) với màu xanh 
là phần lõi thuần bê tông và màu nâu là lớp vỏ BTCT có hình 
dạng theo Hình 3.2 như sau:

Hình 3.2 : Hình dạng trụ cầu trên mô hình

Các đặc trưng vật liệu được thống kê trong Bảng 3.1 
dưới đây:

Bảng 3.1. Các tổng hợp đặc trưng vật liệu trong kết cấu 
của hai lớp vật liệu

Bộ phận kết cấu Phần lõi 
thân trụ

Phần vật 
liệu đồng 
nhất hóaĐặc trưng vật liệu

Nhiệt dung riêng (J/kg.K) theo [5] 1000 896

Khối luợng riêng kg/m3 2400 2400

Hệ số đối lưu nhiệt hc (W/m2.K) theo [5] 13,953 13,953

Nhiệt độ môi trường (0C) theo [5] 17-25 17-25

Nhiệt độ bê tông lúc đổ (0C) theo [5] 28,6 28,6

Mô đun đàn hồi (MPa) theo [6] 27838 36722

Hệ số giãn nở nhiệt β 1,0.e-5 1,0.e-5

Hệ số Poisson theo [6] 0,2 0,2823

Hàm lượng xi măng (kg/m3) (Bảng 2.1) 332 332

Hệ số dẫn nhiệt (W/m.K) theo [5] 1,6 2,083

Ảnh hưởng của co ngót, từ biến theo thời gian được xét 
đến trong mô hình vật liệu lấy theo tiêu chuẩn CEB-FIP như 
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Hình 3.3 dưới đây:

a)

b)
Hình 3.3: Ảnh hưởng do từ biến a) và co ngót

b) của vật liệu theo thời gian 

Mô hình phân tích sự phân bố ứng suất do nhiệt thủy 
hóa xi măng trên toàn bộ chiều cao thân trụ theo thời gian 
thi công. Hình 3.4a thể hiện chia lưới các lớp vật liệu trong 
mô hình phần tử hữu hạn. Hình 3.4b là điều kiện biên tại bề 
mặt thân trụ cầu được coi là bị ngăn cản chuyển vị tại mọi 
điểm theo phương pháp tuyến với bề mặt thân trụ. 

a)

b)
Hình 3.4: a) - Chia lưới trong mô hình phần tử hữu hạn của kết cấu; 

b) - Điều kiện biên với mặt cắt thân trụ cầu

Điều kiện biên tỏa nhiệt xét đến việc tỏa nhiệt của hỗn 
hợp vữa bê tông trong quá trình thủy hóa xi măng ra môi 
trường xung quanh. Với mỗi khối chia các điều kiện biên 
tỏa nhiệt cơ bản được lấy bao gồm:

- Hàm nhiệt độ môi trường như công thức (11) và 
Hình 3.5a.

- Hàm đối lưu nhiệt độ trên bề mặt kết cấu như Hình 3.5b 
với hc = 13,953 W/m2.K.

a)

b)
Hình 3.5: a) - Hàm nhiệt độ môi trường xung quanh; 

b) - Hàm đối lưu bề mặt thân trụ

Tải trọng được mô phỏng trong phân tích ảnh hưởng 
của ứng suất nhiệt là nguồn nhiệt sinh ra bởi phản ứng xi 
măng - nước trong quá trình hình thành cường độ của bê 
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tông. Giá trị của nguồn nhiệt hình là hàm phụ thuộc vào 
thành phần vật liệu của hỗn hợp bê tông và kích thước của 
khối đổ. Với hàm nguồn nhiệt được thể hiện trong Hình 2.2 
và Hình 2.3 ở trên.

Hình 3.6: Ứng suất nhiệt tại bề mặt bê tông lớn nhất 
ở thời điểm 60h

Hình 3.6 thể hiện phân bố ứng suất do nhiệt thủy hóa 
trên thân trụ cầu trong giai đoạn thi công tại thời điểm 60h 
sau khi đổ bê tông. Ta thấy rằng, ứng suất nhiệt bên trong 
khối chủ yếu là ứng suất nén, trong khi tại bề mặt khối là 
ứng suất kéo. Điều này có thể được giải thích là do trong 
khoảng thời gian này là giai đoạn tăng nhiệt khối bê tông, 
khi đó phần bê tông phía trong có xu hướng nở nhiệt nên 
ứng suất phát sinh chủ yếu trong khối là ứng suất nén. 
Còn ở mặt thoáng bê tông bị giảm nhiệt độ nhanh (ra môi 
trường không khí và qua ván khuôn) sẽ có xu hướng co, 
nhưng do bị các lớp phía trong có nhiệt độ cao hơn kìm giữ 
và là nguyên nhân phát sinh ra ứng suất kéo của lớp bê tông 
ở những vị trí này. Khi ứng suất kéo vượt quá giới hạn kéo 
của bê tông thì bê tông sẽ bị nứt. Hình 3.6 cho thấy ứng suất 
nhiệt lớn nhất tại bề mặt được ghi nhận là 1,84309 MPa.

Hình 3.7: Ứng suất nhiệt tại thời điểm 1.000h

Sau đó, ứng suất tại bề mặt khối thân trụ được giảm đi 
theo thời gian với giá trị ứng suất lớn nhất được ghi nhận 
tại thời điểm 1,000h sau khi đổ là 0,772609 MPa như được 
thể hiện trong Hình 3.7.

Thay đổi của ứng suất nhiệt trên bề mặt bê tông và sự 
phát triển cường độ chịu kéo của bê tông theo thời gian 
được thể hiện trên Hình 3.8. Qua biểu đồ cho thấy, trong 
thời gian tăng nhiệt độ (60h đầu đóng rắn) ứng suất nhiệt 
tại bề mặt bê tông tăng lên nhưng không vượt qua ứng 
suất kéo của bê tông. Khoảng thời gian sau 60h tới, ứng 
suất nhiệt có xu hướng giảm và đi ngang từ thời điểm 400h 
(ứng suất nhiệt là 0,8 MPa) tới khi hình thành hoàn toàn 
cường độ (ứng suất nhiệt là 0,772609 MPa).   

Hình 3.8: Thay đổi ứng suất nhiệt trên bề mặt khối 
và cường độ chịu kéo của bê tông

4. KẾT LUẬN
Phương pháp đồng nhất hóa là một công cụ mạnh và 

đáng tin cậy để xác định các tham số vật liệu tương đương 
của kết cấu chứa hai hay nhiều vật liệu thành phần. Bài báo 
đã sử dụng phương pháp đồng nhất hóa và phương pháp 
phần tử hữu hạn để phân tích trường ứng suất do nhiệt 
thủy hóa xi măng của một trụ cầu BTCT thực tế với việc chia 
ra thành hai loại vật liệu: vật liệu thứ nhất thuần bê tông ở 
khu vực lõi và vật liệu thứ hai là lớp vỏ BTCT ở khu vực bên 
ngoài của kết cấu. Kết quả phân tích này cho thấy sự thay 
đổi và phân bố giá trị ứng suất nhiệt tại các vị trí bề mặt trụ 
cầu trong giai đoạn thi công.

Dựa trên sự phân bố ứng suất này, có thể đưa ra các 
biện pháp thi công, giải pháp thoát nhiệt phù hợp và bảo 
dưỡng hiệu quả cho kết cấu BTCT khối lớn như: sử dụng vật 
liệu ván khuôn cách nhiệt, bố trí ống nước lạnh trong kết 
cấu để thoát nhiệt, tính toán lượng cốt thép bổ sung tại các 
vị trí có giá trị ứng suất nhiệt lớn để đảm bảo chống nứt cho 
kết cấu trụ BTCT.
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TÓM TẮT: Hiện nay, thiết bị không người lái (camera 
bay) được sử dụng rất phổ biến ở Việt Nam với nhiều 
mục đích khác nhau, từ những mục đích giải trí đến 
phục vụ các công tác nghiên cứu khảo sát. Việc ứng 
dụng camera bay trong khảo sát công trình cầu ở Việt 
Nam còn khá mới mẻ, với những ưu điểm vượt trội 
của camera bay trong công tác khảo sát. Bài báo giới 
thiệu những phân tích, đánh giá về công tác khảo sát 
công trình cầu ở Việt Nam và trên thế giới sử dụng 
camera bay.

TỪ KHÓA: Camera bay, khảo sát cầu.

ABSTRACT: Recently, flying camera has been 
used widely in Vietnam with various objects such as 
entertainment or research purposes. The application 
of flying cameras in surveying bridge in Vietnam is 
still rare, with the outstanding advantages of flying 
cameras in surveying works. The article introduces 
the analysis and assessment of surveying bridges in 
Vietnam and around the world using flying cameras.

KEYWORDS: Flying camera, bridge inspection.

Nghiên cứu sử dụng camera bay 
phục vụ khảo sát công trình cầu ở Việt Nam

n ThS. NGUYỄN NGỌC LÂN; TS. NGUYỄN XUÂN TÙNG; PHẠM TUẤN DŨNG
     Trường Đại học Giao thông vận tải

mẫu được lấy từ các bộ phận của công trình, ảnh hưởng 
trực tiếp đến kết cấu hoặc cần tìm các vị trí lấy mẫu mà vẫn 
không ảnh hưởng đến điều kiện làm việc bình thường của 
kết cấu công trình. Với nhóm phương pháp khảo sát không 
phá hủy như khảo sát bằng mắt thường, kính lúp và ống 
nhòm chỉ xác định được hiện trạng ban đầu của kết cấu 
công trình; thí nghiệm siêu âm kết hợp súng bật nảy xác 
định được đặc trưng hình học, cơ lý của kết cấu nhưng độ 
tin cậy không cao bằng thí nghiệm phá hủy mẫu.

Đặc điểm chung của các phương pháp khảo sát trên 
là phải tiếp cận được vị trí của kết cấu để tiến hành các thí 
nghiệm, kiểm tra kết cấu. Điều này phù hợp với các công 
trình thông thường, dễ tiếp cận, chưa xuất hiện các hư 
hỏng nặng có thể gây sập đổ công trình. Đối với các công 
trình đặc thù như chiều cao tĩnh không lớn, vị trí kết cấu 
nằm ở khu vực khó tiếp cận hoặc hư hỏng lớn có nguy cơ 
sập đổ công trình bất ngờ yêu cầu người khảo sát phải bố 
trí thêm các phương án tiếp cận đặc biệt để đảm bảo an 
toàn cho người khảo sát và có thể thực hiện công tác khảo 
sát, thí nghiệm một cách an toàn, đạt hiệu quả. Đây là cơ sở 
để đặt ra một hướng đi mới trong công tác khảo sát là sử 
dụng thiết bị bay không người lái (còn gọi là camera bay).

Ở Việt Nam hiện nay, camera bay đã được sử dụng 
vào nhiều mục đích khác nhau. Các ứng dụng phổ biến 
như chụp ảnh, quay phim giải trí từ trên cao; hỗ trợ phục 
vụ công tác báo chí, truyền thông; ứng dụng quản lý 
rừng ngập mặn [5]; tính toán khối lượng các mỏ đá ở Việt 
Nam [3], ứng dụng phòng ngừa sự lây lan của dịch bệnh 
Covid-19 [4]; nghiên cứu cấu trúc hệ sinh thái núi khu vực 
Tây Nguyên [1]...

Đối với công tác khảo sát kết cấu công trình giao thông, 
việc sử dụng camera bay phục vụ khảo sát còn chưa phổ 
biến, đặc biệt là ở Việt Nam, mặc dù việc sử dụng camera 
bay để khảo sát công trình có các ưu điểm vượt trội hơn 
phương pháp kiểm tra truyền thống về thời gian, công sức, 
nhân công và chi phí khảo sát, đặc biệt là khả năng tiếp cận. 

2. NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KHẢO SÁT BẰNG 
CAMERA BAY TRÊN THẾ GIỚI

Ở Việt Nam, việc sử dụng camera bay trong khảo sát 
kết cấu công trình còn chưa phổ biến. Tuy nhiên trên thế 
giới, tại các nước phát triển, camera bay được sử dụng rất 
nhiều trong các công tác khảo sát công trình giao thông, 
điển hình là nghiên cứu khảo sát công trình cầu ở Mỹ của 
nhóm tác giả Junwon Seo và cộng sự [2].

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Khảo sát kết cấu công trình là quá trình tổng hợp các 

công việc từ thu thập, xử lý số liệu, hệ thống hóa và phân 
tích tình trạng của từng bộ phận kết cấu, trên cơ sở đó 
đánh giá tình trạng và mức độ hư hỏng của công trình. Các 
công việc chính trong quá trình khảo sát kết cấu công trình 
thông thường bao gồm việc kiểm tra, thí nghiệm, phân tích 
và đánh giá kết cấu nhằm mục đích làm rõ tình trạng, chất 
lượng sử dụng của kết cấu, xác định nguyên nhân gây hư 
hỏng, dự đoán khả năng làm việc của kết cấu và công trình 
trong tương lai.

Công tác khảo sát kết cấu công trình thông thường 
được tiến hành theo hai giai đoạn là khảo sát sơ bộ và khảo 
sát chi tiết. Có hai phương pháp khảo sát phổ biến hiện 
nay là khảo sát đánh giá bằng thí nghiệm phá hủy mẫu và 
không phá hủy mẫu. Nhóm phương pháp khảo sát bằng 
phương pháp phá hủy mẫu có thể xác định gần đúng các 
tính chất cơ lý của vật liệu, kết cấu công trình thông qua 
thí nghiệm. Tuy nhiên, cần phải tiến hành thí nghiệm trên 
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Hình 2.1: Cầu Keystone Wye

Trong nghiên cứu khảo sát này, Junwon Seo và cộng 
sự đã lựa chọn cầu Keystone Wye nằm trên đường cao tốc 
US16 đến US16A gần TP. Keystrone thuộc hạt Pennington, 
bang Nam Dakota. Cầu gồm 3 nhịp giản đơn với mặt cắt 
ngang gồm 4 dầm làm bằng gỗ đặt cách nhau 2,3 m. Cầu 
nằm trên đường cong với bán kính cong là 116,4 m và dài 
51,8 m. Cầu nằm vị trí giao cắt khác mức với phía đưới là 
đường cao tốc, phía trên là cầu vòm. Đây là vị trí khó có thể 
tiến hành khảo sát bằng các biện pháp thông thường.

Đối với camera bay, trên thị trường có rất nhiều chủng 
loại với nhiều mức giá từ phân khúc giá rẻ đến tầm trung, 
cao cấp, phù hợp cho nhiều mục đích sử dụng và đối tượng 
người dùng. Một số chủng loại camera bay trên thị trường 
được thống kê như trong Bảng 2.1: 

Bảng 2.1. Một số thiết bị camera bay trên thị trường

Tên thiết bị Thời gian 
bay

Độ phân 
giải camera

Phạm vi 
hoạt động

DJI Inspire 30 phút 4K/1080p 2000 m
DJI Mavic Air 2 30 phút 4K 2000 m
Voyager 25 phút 1080p 1000 m
DJI Matrice 100 40 phút 1080p 5000 m
DJI Phantom 3 Pro 23 phút 4K/1080p 5000 m
DJI Phantom 4 28 phút 4K/1080p 5000 m
Yuneec Typhoon H 25 phút 4K/1080p 1000 m
DJI S900 airframe 20 phút 4K/1080p 1000 m
Yuneec Typhoon 4K 25 phút 1080p 800 m
Blade Chroma 30 phút 4K/1080p 400 m
Autel Robotics 
X-Star Premium 25 phút 4K/1080p 2000 m

SenseFly eBee 50 phút 1080p 3000 m
SenseFly albris 22 phút 4K/1080p 2000 m
Topcon Sirius Pro 55 phút 1080p 3000 m

Căn cứ vào các tiêu chí như thời gian bay, độ phân 
giải của hình ảnh, video thu được..., nhóm nghiên cứu của 
Junwon Seo đã lựa chọn thiết bị “DJI Phantom 4” với các ưu 
điểm như thời gian bay trên 20 phút, có camera bổ sung, độ 
phân giải cao, nhạy với ánh sáng yếu và tầm bay xa.

Kế hoạch khảo sát được thể hiện qua sơ đồ sau:

Hình 2.2: Sơ đồ khối các bước thực hiện khảo sát
Kết quả khảo sát cho thấy, các hư hỏng như như bê 

tông bị vỡ, bong tróc làm lộ côt thép ở đáy bản mặt cầu; 
nứt tại các vị trí tiếp giáp giữa dầm và mố trụ và tại các vị trí 
nối dầm có các vết ố thể hiện sự suy giảm chất lượng của 
dầm gỗ như được thể hiện trong các hình từ Hình 2.3 đến 
Hình 2.7.

Hình 2.3: Bê tông 
bị bong tróc

Hình 2.4: Bê tông bị bong tróc và lộ 
ra cốt thép bản mặt cầu

Hình 2.5: Bê tông tại mố bị bong tróc

Hình 2.6: Độ ẩm lớn làm cho màu sắc dầm (gỗ) bị đổi màu

Hình 2.7: Các vết ố, đổi màu trên dầm tại vị trí tiếp xúc

Nứt vỡ
bê tông

Dầm gỗ 
bị ố màu
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3. NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KHẢO SÁT CẦU Ở 
VIỆT NAM

Khi sử dụng camera bay trong khảo sát cầu ở Việt 
Nam, nhóm nghiên cứu tiến hành chọn khảo sát các cầu 
có các đặc thù: chiều cao tĩnh không lớn, bắc qua sông 
lớn, khó tiếp cận theo cách thông thường, có thể xuất 
hiện các hư hỏng mà không thể khảo sát thông thường 
được..., từ đó đã chọn ra hai cầu điển hình là cầu Thăng 
Long và cầu Cần Thơ.

Với cầu Thăng Long, nhóm nghiên cứu tiến hành khảo 
sát trên phần cầu dẫn tại vị trí như hình Hình 3.1, vị trí giao 
cắt với tầng một là cầu đường sắt, tầng hai là cầu đường ô 
tô. Cầu Thăng Long được thiết kế vĩnh cửu bằng thép, bê 
tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực. Cầu Thăng 
Long được khởi công từ năm 1974 và hoàn thành năm 1985 
(~36 năm khai thác). 

Hình 3.1: Cầu Thăng Long - phần cầu dẫn 
(nằm trên đường Tân Xuân)

Các nội dung nhóm tiến hành khảo sát bao gồm bề 
mặt của dầm bê tông cốt thép dự ứng lực, bề mặt của trụ 
cầu và các gối cầu.

Lựa chọn camera bay là “DJI Mavic Air 2” bao gồm pin, 
điều khiển, máy bay, cánh, sạc và túi đựng (Hình 3.2). Thiết 
bị phụ trợ cho camera bay là điện thoại Iphone XS Max (gắn 
với tay cầm) và thẻ nhớ MicroSD 16 Gb (gắn trên máy bay).

Hình 3.2: Thiết bị bay không người lái DJI Mavic Air 2

Nhóm tiến hành khảo sát 3 lần vào 3 ngày khác nhau 
để có kết quả khảo sát khách quan tùy theo điều kiện về 
ánh sáng, thời tiết, gió...

Kế hoạch và các bước khảo sát cầu gồm các bước như 
sơ đồ khối tương tự như Hình 2.2.

Kết quả khảo sát cầu Thăng Long bằng camera bay 
được thể hiện qua các hình ảnh từ Hình 3.3 đến Hình 3.8.

Hình 3.3: Mặt ngoài dầm biên số 
8 trên bề mặt xuất hiện 

các vết ố vàng

Hình 3.4: Mặt trong dầm biên 
số 8 xuất hiện sứt, 

rỗ bê tông

Hình 3.5: Mặt bên dầm biên số 8 
- phần tiếp xúc giữa đầm dầm và 
trụ bị đọng nước, đã bị phủ rêu

Hình 3.6: Trụ T52L (phía bên trái) 
xuất hiện các vết nứt dọc thân 

trụ (1/2)

Hình 3.7: Trụ T52L (phía bên trái) 
xuất hiện các vết nứt dọc thân 

trụ (2/2)

Hình 3.8: Gối thép 
dầm biên bị han gỉ 

do nước đọng
Kết quả khảo sát cho thấy, dầm T bê tông cốt thép dự 

ứng lực không xuất hiện vết nứt tại giữa nhịp và xuất hiện 
sứt vỡ bê tông ở các góc dầm. Trụ cầu dẫn xuất hiện các vết 
nứt dọc theo chiều dài trụ, độ mở rộng vết nứt ≥0,2 mm, 
chiều dài vết nứt từ 2 - 3 m. Gối cầu tại các dầm biên có dấu 
hiện han gỉ, do hệ thống thoát nước trên mặt cầu xuống 
chảy trực tiếp xuống vị trí gối và đầu dầm biên. Các gối cầu 
phía bên trong vẫn được bảo dưỡng thường xuyên, chưa 
xuất hiện dấu hiệu han gỉ.

Công trình thứ hai được nhóm khảo sát bằng camera 
bay là cầu Cần Thơ - phần trụ tháp của cầu. Cầu Cần Thơ 
là cầu dây văng có nhịp chính dài nhất khu vực Đông Nam 
Á, nối liền hai tỉnh Cần Thơ và Vĩnh Long với cầu chính dài 
2.750 m với phần nhịp dây văng là 150 m +550 m +150 
m và chiều dài toàn cầu là 15.850 m, chiều cao trụ tháp là 
175,3 m.

Các kết quả khảo sát hiện trạng trụ cầu Cần Thơ (phía 
bờ Vĩnh Long) được thể hiện qua hình ảnh dưới đây:

Hình 3.9: Phần dây văng liên kết với trụ tháp
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Hình 3.10: Đỉnh trụ tháp

Hình 3.11: Hệ thống chiếu sáng trên thụ tháp

Hình 3.12: Mặt cầu quan sát từ trên cao

Kết quả khảo sát phần trụ tháp cầu Cần Thơ không 
phát hiện các vết nứt hoặc hư hỏng trên thân trụ/đỉnh trụ 
tháp. Với điều kiện gió ở giữa sông lớn, camera bay hoạt 
động chưa được tốt như mong muốn do điều kiến gió khá 
lớn làm chất lượng hình ảnh, video thu được từ camera còn 
chưa tốt. Cùng với đó, camera bay cũng không thể tiếp cận 
sát gần trụ tháp do gió lớn có thể gây va chạm giữa camera 
bay và trụ tháp.

4. KẾT LUẬN
Nghiên cứu này đã đưa ra phương pháp sử dụng 

camera bay trong khảo sát kết cấu công trình giao thông 
dựa trên cơ sở của các nghiên cứu trên thế giới. 

Ứng dụng camera bay vào khảo sát kết cấu công trình 
với các ưu điểm vượt trội như tiếp cận được các cấu kiện 
của kết cấu ở vị trí rất cao so với mặt đất như phần trụ tháp 
của cầu Cần Thơ, phần dầm bê tông cốt thép dự ứng lực 
cầu dẫn cầu Thăng Long...; ảnh chụp/video quay từ camera 

bay có độ sắc nét và chi tiết cao, kết quả thu được đáng tin 
cậy; số lượng nhân công tham gia khảo sát ít, không có bất 
cứ nguy hiểm nào cho người khảo sát. Ngoài ra, thời gian 
bay tương đối lớn (>30 phút) nên một ca khảo sát có thể 
thực hiện được nhiều hạng mục của công tác khảo sát.

Tuy nhiên, hiện nay, trong lĩnh vực xây dựng công trình 
giao thông chưa có văn bản, quy chuẩn nào quy định về 
sử dụng camera bay trong khảo sát kết cấu công trình. Do 
vậy, các kết quả khảo sát còn chưa có tính pháp lý. Việc sử 
dụng camera bay tại các vị trí có gió lớn gặp rất nhiều khó 
khăn do gió làm chệch hướng bay, đặc biệt là bay cao và ở 
khu vực giữa sông lớn. Ngoài ra, trong các khu vực hẹp thì 
khó tiếp cận do gió tạo ra từ cánh quạt của máy bay làm 
ảnh hưởng đến khả năng bay. Chi phí đầu tư ban đầu cho 
camera bay mà tính rủi ro tương đối lớn, phụ thuộc vào khả 
năng sử dụng và điều khiển của người thực hiện khảo sát. 
Vì vậy, cần quan tâm đến các điều kiện về kinh tế - kỹ thuật 
để cân nhắc lựa chọn giải pháp camera bay để khảo sát kết 
cấu công trình.

Lời cảm ơn: Nghiên cứu này được tài trợ bởi Trường 
Đại học GTVT trong Đề tài mã số T2021-KDN-002.
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TÓM TẮT: Mặt đường bê tông xi măng (BTXM) trên 
các tuyến giao thông nông thôn thường được xem 
xét áp dụng các giải pháp kỹ thuật đơn giản nhất 
nhằm phát triển mạng lưới giao thông theo hình thức 
xã hội hóa hoặc có sự tham gia của cộng đồng. Tuy 
nhiên, việc tạo khe co theo các phương pháp truyền 
thống thường gặp khó khăn trong việc thi công khe 
nối đúng yêu cầu kỹ thuật, độ bằng phẳng kém... 
Trong phạm vi nghiên cứu này sẽ xem xét đề xuất 
một giải pháp mới, sử dụng vách ngăn ở đáy tấm để 
tạo khe co ngang trên mặt đường BTXM nhằm cải 
thiện một số khó khăn hiện có của các phương pháp 
tạo khe co truyền thống. 

TỪ KHÓA: Mặt đường bê tông xi măng, khe co, khe 
nối, tấm bê tông xi măng, ứng suất nhiệt, giao thông 
nông thôn.

ABSTRACT: Cement concrete pavement on rural 
roads is often considered to apply the simplest technical 
solutions to develop the transport network in the form 
of socialization or community participation. However, 
creating contraction joints according to traditional 
methods often face difficulties in construction of the 
joints according to technical requirements... In the 
scope of this study, a new solution will be proposed, 
which is to use a partition at the bottom of the slab 
to create a contraction joint on the cement concrete 
pavement in order to overcome some of the existing 
difficulties of the traditional methods.

KEYWORDS: Cement concrete pavement, 
contraction joints, thermal stress, rural road.

Nghiên cứu đề xuất giải pháp mới 
tạo khe co giả ở đáy tấm bê tông xi măng 
mặt đường giao thông nông thôn  

n TS. VŨ NGỌC TRỤ
     Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

liệu bê tông, độ cứng của nền móng đáy tấm và khí hậu [2]. 
Quy định [1] chiều dài tấm BTXM không vượt quá 5 m ở khu 
vực miền Nam và không quá 5,5 m ở miền Bắc. Một số kết 
quả nghiên cứu quốc tế [2,3] cũng khuyến cáo khoảng cách 
giữa các khe co nên lấy tối đa từ 4,5 - 6 m.

Sự co duỗi tấm BTXM không chỉ xảy ra trong giai đoạn 
khai thác đường, mà thực tế xảy ra ngay sau khi đổ bê tông. 
Sau quá trình thủy hóa, bê tông tươi ở nhiệt độ cao sẽ có 
quá trình giảm nhiệt độ khi tiếp xúc với môi trường xung 
quanh và tạo ra ứng suất nhiệt gây co tấm. Nếu gradient 
nhiệt lớn quá, giá trị ứng suất nhiệt hình thành có thể vượt 
qua khả năng chịu kéo của BTXM còn non tuổi gây nứt vỡ 
mặt đường ở vị trí không mong muốn. Các nhà chuyên môn 
đã có sáng kiến lợi dụng ứng suất nhiệt xuất hiện trong lúc 
tấm bê tông giảm nhiệt sau khi thủy hóa để gây nứt tấm tại 
vị trí tiết diện bị giảm yếu nhằm giảm chi phí xẻ khe. Nếu 
tấm BTXM không được phân tách ở giai đoạn này thì sẽ có 
rủi ro về việc xuất hiện các vết nứt không mong muốn trên 
tấm do ứng suất nhiệt trong giai đoạn tiếp theo. 

Trong những năm gần đây, mặt đường BTXM đã được 
sử dụng nhiều hơn trong mạng lưới giao thông địa phương. 
Kết quả điều tra hiện trường [4] cho thấy hiện tượng hư 
hỏng ở khe co đã xuất hiện phổ biến trong giai đoạn khai 
thác như mô tả ở Hình 1.1 với các nguyên nhân chính được 
chỉ ra trong [4] cho thấy, việc phân tấm trong giai đoạn thi 
công và việc kiểm soát chất lượng thi công khe nối chưa 
được áp dụng đầy đủ. Mặt khác, việc áp dụng các chỉ dẫn 
kỹ thuật thi công khe nối hiện tại là khó có thể đáp ứng đối 
với các công trình giao thông nông thôn có sự tham gia của 
cộng đồng địa phương, trình độ thi công ở mức độ thấp. 

Hình 1.1: Tình trạng hư hỏng khe co trên đường nông thôn [4]

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Khi tấm BTXM mặt đường tiếp xúc với môi trường 

ngoài sẽ xảy ra hiện tượng co hoặc duỗi tấm do sự thay đổi 
nhiệt độ và độ ẩm, dẫn tới sự tích lũy nội lực có thể phát 
sinh ứng suất kéo trong tấm. Vì vậy, mặt đường BTXM được 
phân tấm để giới hạn trị số ứng suất kéo do nhiệt tránh gây 
nứt tấm BTXM. Các nghiên cứu lý thuyết và thực tế về mặt 
đường bê tông không cốt thép đã xác định rằng khoảng 
cách tối ưu giữa các khe nối phụ thuộc vào độ dày tấm, cốt 
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Dựa trên các cơ sở lý thuyết, trong nghiên cứu này sẽ 
đề xuất một giải pháp mới tạo khe co giả cho mặt đường 
BTXM đơn giản hơn các phương pháp tạo khe co giả truyền 
thống, phù hợp với trình độ thi công ở vùng nông thôn, 
đồng thời tăng chất lượng khai thác mặt đường BTXM.

2. PHÂN TÍCH CÁC QUY ĐỊNH VỀ KHE CO TRONG 
CÁC CHỈ DẪN KỸ THUẬT HIỆN HÀNH

Trong [1], cấu tạo khe co được quy định và áp dụng 
chung cho các loại đường sử dụng mặt đường BTXM. Khe 
co ngang (Hình 2.1) có thể được bố trí theo hình thức khe 
co giả không có thanh truyền lực ở đường có quy mô giao 
thông nhỏ, hoặc khe co giả có thanh truyền lực đối với các 
tuyến đường thiết kế có cấp quy mô giao thông nặng, rất 
nặng và cực nặng và tại các vị trí trạm thu phí, trạm dừng xe.

Hình 2.1: Chỉ dẫn cấu tạo khe co giả có thanh truyền lực (bên trái) 
và không có thanh truyền lực (bên phải) trong [1b]

Sau khi xẻ khe một phần, mặt đường BTXM sẽ bị nứt 
tại vị trí tiết diện bê tông bị giảm yếu và hình thành các 
tấm BTXM làm việc độc lập. Chiều sâu xẻ khe được lựa chọn 
đủ để tấm BTXM tự hình thành vết nứt co ứng suất nhiệt, 
thường chọn trong khoảng 1/5 - 1/3 chiều dầy tấm [1] và 
tối thiểu 60 mm [5] nếu không có thanh truyền lực.   

Trong [5] đã chỉ dẫn áp dụng ba cách cắt khe để tạo khe 
co ngang: i) Cắt cứng; ii) Cắt mềm và iii) Kết hợp cắt cứng với 
cắt mềm. Cách cắt khe này được lựa chọn tùy theo chênh 
lệch nhiệt độ không khí ngày đêm trong thời gian từ lúc rải 
BTXM đến lúc cắt khe. Thời điểm xẻ khe được khuyến nghị 
chọn không quá 24h nếu gradient nhiệt độ ngày đêm thấp 
hơn 100C, không quá 6h và chỉ được cắt mềm nếu gradient 
nhiệt độ cao hơn 150C. Ở các công trình giao thông nông 
thôn thường khó thực hiện đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật nêu 
trên do hạn chế về năng lực thiết bị và năng lực kỹ thuật, 
đặc biệt là sự thụ động trong việc xác định thời điểm xẻ 
khe theo gradient nhiệt độ như trên. Kết quả điều tra hiện 
trường [4] cho thấy các bất cập trong khi thi công thường 
gặp là không cắt xẻ khe phù hợp với diễn biến nhiệt độ 

trong tấm BTXM và nhiệt độ môi trường (thường là cắt quá 
muộn), không cắt đủ chiều sâu dẫn tới hình thành các vết 
nứt tấm ở các vị trí không mong muốn. Việc thi công chèn 
khe co cũng thường không được thực hiện đầy đủ theo [5] 
do hạn chế về năng lực kỹ thuật thi công và hạn chế về tiếp 
cận các nguồn vật liệu đặc thù.

Theo nghiên cứu trong [6,9], quá trình cắt tạo khe chỉ 
nên thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định từ khi 
đổ bê tông như trên Hình 2.2, bắt đầu cắt sau khi bê tông 
đạt khoảng khoảng 2,1 - 7,0 MPa tùy thuộc vào loại cốt liệu 
được sử dụng trong hỗn hợp. Nếu cắt sớm quá, bê tông 
chưa đủ cường độ để chịu được lực cắt của lưỡi cưa sẽ dẫn 
tới xáo động và hình thành các vết nứt bất lợi xung quanh 
khe co. Nếu cắt muộn hơn thì bê tông non tuổi có thể bị 
nứt ngay trong những giờ đầu tiên phát triển cường độ, khi 
mà ứng suất nhiệt trong tấm lớn hơn cường độ chịu kéo 
của tấm.

Hình 2.2: Lựa chọn thời điểm cắt khe co hợp lý

3. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP TẠO KHE CO CHO MẶT 
ĐƯỜNG BTXM Ở NƠI CÓ ĐIỀU KIỆN THI CÔNG HẠN CHẾ 

Với cùng nguyên lý sử dụng ứng suất nhiệt gây nứt tấm 
để tạo khe co như trên, trong nghiên cứu này, tác giả đề 
xuất phương án tạo tiết diện giảm yếu ở bề mặt phía đáy 
tấm BTXM, như mô tả trong Hình 3.1: 

Hình 3.1: Vị trí đặt vách ngăn để tạo tiết diện giảm yếu 
trong tấm BTXM

Với giải pháp đề xuất, một vách ngăn bằng gỗ (chiều 
cao h, chiều dày b và chiều dài bằng chiều rộng tấm 
BTXM) được đặt tại vị trí khe co dự kiến, sau đó đổ bê 
tông liên tục theo chiều dài vệt rải bao trùm lên vách 
ngăn cho đến khi ngừng thi công. Khi tấm BTXM bị co 
lại do ứng suất nhiệt sẽ gây nứt tấm tại vị trí giảm yếu dự 
kiến (nơi đã đặt vách ngăn). 

Trong cùng điều kiện như nhau, sự khác biệt giữa phương 
pháp tạo khe co mới so với phương pháp truyền thống là ở 
chỗ nhờ có vách ngăn bố trí trước ở đáy tấm nên tiết diện 
được giảm yếu ngay từ khi đổ bê tông mà không cần đến 
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biện pháp xẻ khe. Vết nứt xuất hiện ở mặt trên của tấm sẽ có 
chiều rộng nhỏ nên không cần bố trí vật liệu chèn khe. Quá 
trình đổ bê tông sẽ liên tục cho đến vị trí khe giãn hoặc đến vị 
trí khe ngừng thi công nên mặt đường sẽ có độ bằng phẳng 
cao, bê tông có sự đồng nhất cao trên suốt vệt rải. 

* Lựa chọn kích thước vách ngăn để giảm yếu tiết diện:
Khi tấm BTXM co lại do chênh lệch nhiệt độ, lực ma sát 

ở đáy tấm là yếu tố cản trở quá trình co lại của tấm, gây nứt 
tấm. Thông thường, chiều dày của tấm (khoảng từ 16 - 25 
cm) là rất nhỏ so với chiều dài của tấm (4 - 6 m), đặc biệt 
là tại vị trí khe co, tiết diện đã bị chiết giảm nên lực ma sát 
dưới đáy tấm có thể được coi là lực kéo ngang (không lệch 
tâm), gây ra ứng suất kéo trong tấm. Khi tấm bị co, lực này 
sẽ gây ra tác dụng kéo tấm, gây ra ứng suất kéo. Do tiết diện 
bị giảm yếu nên có hiện tượng tập trung ứng suất kéo gây 
nứt tại vị trí xẻ khe. 

Hình 3.2: Sự hình thành lực ma sát ở đáy tấm 
và lực kéo đứt tấm tại khe co

Giả thiết tấm BTXM có chiều rộng 1m, chiều dài L(m), 
chiều dày tấm h (cm), dung trọng γ (T/m3), mặt tiếp xúc có 
góc nội ma sát φ(o) và lực dính c (kg/cm2). Lực tiếp xúc ở 
đáy tấm được lấy như trường hợp trên, bằng lực tiếp xúc 
trung bình: 

Stb = 0,7.Smax = 0,7. (h.γ.tgφ + c) (1)
Khi khe co chưa nứt, lực kéo lớn nhất tác dụng lên tấm 

được tính với toàn chiều dài tấm, có giá trị là: 
S = L.Stb = 0,7.L. (h.γ.tgφ + c)  (2)
Khi đó, ứng suất kéo σk  hình thành tại khe co sẽ được 

xác định bằng tỷ số giữa lực kéo S và tiết diện Fkhe còn lại 
của tấm tại khe co:

khe
k F

S
��  (3)

Để khe co có thể hình thành, ứng suất kéo σk này phải 
lớn hơn khả năng chịu kéo của vật liệu bê tông [σk ] tại thời 
điểm xẻ khe, tức là khi:

 (4)

Tương quan ở (4) cho thấy, khi còn các tham số bên trái 
là cố định còn vế phải tăng dần theo thời gian. 

Do giá trị [σk ] tăng nhanh ở những giờ đầu sau khi đổ 
bê tông cho đến một thời điểm nếu không cắt khe kịp thời 
(tức là khi hkhe = 0) thì tương quan ở (4) không còn và quá 
trình phân tấm không diễn ra theo mong muốn.

Trong mối tương quan trên, khi tạo tiết diện giảm yếu 
ở mặt trên hoặc mặt dưới của tấm BTXM đều xuất hiện 
ứng suất gây nứt tấm có giá trị như nhau, vì vậy chiều sâu 
giảm yếu (tương ứng với chiều cao vách ngăn) giữa các 
giải pháp xẻ khe sẽ như nhau, nằm trong khoảng 1/5 - 1/3 
chiều dầy tấm [1].

Vách ngăn chỉ mang tính chất phân cách tạo sự giảm 

yếu trong bê tông, nên chiều dày nên lấy từ 3 - 8 mm, giống 
như trường hợp cưa xẻ khe theo phương pháp truyền 
thống để dễ chế tạo và kiểm soát vị trí trong khi thi công, 

Sau khi thủy hóa, do tiếp xúc với mặt thoáng nên nhiệt 
độ bê tông ở phía mặt trên của tấm giảm nhiệt độ nhanh 
hơn mặt đáy nên ứng suất nhiệt ở mặt trên lớn hơn, vì vậy 
vết nứt do ứng suất nhiệt tại khe co sẽ hình thành thuận 
lợi và nhanh hơn so với giải pháp xẻ khe truyền thống. Mặt 
khác, với cùng chiều sâu xẻ khe như nhau, nhưng với giải 
pháp đề xuất, tiết diện giảm yếu đã hình thành trước khi 
ứng suất nhiệt tích lũy đủ lớn, nên sẽ gây nứt tấm chủ động 
hơn phương pháp xẻ khe truyền thống. Nghiên cứu trong 
[7] cho thấy khi tiết diện giảm yếu được tạo sớm thì có thể 
sử dụng trị số chiều sâu khe giảm yếu nhỏ hơn 1/4 chiều 
dày tấm. 

Mặc dù tiết diện giảm yếu có thể tăng lên dễ dàng 
bằng cách thay đổi chiều cao vách ngăn nhưng không nên 
áp dụng vì sẽ làm giảm hiệu quả truyền lực giữa hai tấm 
(hiệu ứng inter-locking) như Hình 3.3 dưới đây:

Hình 3.3: Sự cải thiện về hiệu quả làm việc đồng thời 
giữa hai tấm (Inter-locking)

Nghiên cứu trong [8] cho thấy hiệu quả truyền lực để 
làm việc đồng thời giữa hai tấm khi tải trọng bánh xe truyền 
một bên của khe co tăng lên khi cỡ hạt Dmax của bê tông 
tăng, khi diện tiếp xúc tăng và khi chiều rộng khe hở giảm. 
Trong trường hợp tiết diện giảm yếu ở mặt dưới, các tấm 
tiếp xúc sát nhau hơn ở biên trên nên hiệu quả truyền lực sẽ 
được cải thiện hơn so với phương pháp truyền thống tấm 
xẻ khe mặt trên. 

4. PHÂN TÍCH KẾT QUẢ
Các yêu cầu chính cần đáp ứng khi thi công khe nối 

mặt đường BTXM bao gồm: i) Sơ đồ phân tấm BTXM sau khi 
thi công phù hợp với sơ đồ thiết kế và tăng cường hiệu ứng 
làm việc đồng thời (inter-locking); ii) Đảm bảo sự đồng nhất 
bê tông tại khe co; iii) Đảm bảo cường độ của tấm bê tông 
tại khe nối không bị ảnh hưởng bởi các giải pháp tạo khe; 
iv) Thuận lợi trong việc điều chỉnh biện pháp thi công theo 
nhiệt độ môi trường; v) Đảm bảo sự bằng phẳng của mặt 
đường theo TCVN 8865: 2011); vi) Có khả năng ngăn chặn 
nước thấm vào lớp móng đường; vii) Đảm bảo mỹ quan; vii) 
Đảm bảo chi phí thấp trong thi công và trong bảo trì; viii) 
Đảm bảo phù hợp với trình độ và điều kiện thi công ở vùng 
nông thôn.
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Với phương pháp tạo khe nối như đề xuất trên có nhiều 
ưu điểm như sau:

- Sự rõ ràng trong phân tấm: Khe nứt sẽ hình thành dựa 
trên cùng nguyên lý lợi dụng ứng suất nhiệt gây nứt tấm tại 
tiết diện giảm yếu nên không ảnh hưởng đến sơ đồ phân 
tấm đã thiết kế.

- Sự đồng nhất về chất lượng: Bê tông được đổ thành 
tấm liên tục nên đảm bảo chất lượng bê tông đồng nhất, 
không bị hiệu ứng thành như trường hợp bố trí vách ngăn 
trên toàn bộ chiều sâu khe co. 

- Giảm bớt công việc trong thi công khe co: Không 
xẻ khe và không chèn khe nên không cần đến thiết bị xẻ 
khe để cắt bê tông, giảm chi phí xây dựng và giảm mức độ 
phức tạp trong tổ chức thi công; không cần xác định thời 
điểm xẻ khe, không cần theo dõi diễn biến nhiệt độ môi 
trường, không còn hậu quả của các tình huống xẻ khe trên 
tấm BTXM quá sớm hoặc quá muộn. Việc bỏ qua công tác 
thi công vật liệu chèn khe (thường không phải là vật liệu 
địa phương, yêu cầu cao về kỹ thuật thi công) nên sẽ giảm 
bớt sự phức tạp trong tổ chức thi công, thuận lợi cho các 
trường hợp thi công với sự tham gia của cộng đồng.

- Sử dụng vật liệu địa phương: Các vách ngăn chỉ có 
vai trò tạo ra sự giảm yếu tiết diện tấm tại khe co trong lúc 
bê tông chưa đông cứng, nên có thể sử dụng vật liệu địa 
phương như tre, gỗ hoặc có thể sản xuất công nghiệp hàng 
loạt bằng vật liệu nhựa cứng tổng hợp hoặc nhựa PVC.  

- Đơn giản cho quá trình bảo trì: Các khe co sẽ hình 
thành vết nứt kín trên mặt đường, ngăn chặn phần lớn 
nước mặt thấm vào lớp móng nên sẽ không cần thi công 
vật liệu chèn khe, như vậy quá trình bảo trì mặt đường, khe 
nối sẽ đơn giản, chi phí thấp. 

- Nâng cao chất lượng khai thác mặt đường: Tấm 
BTXM được đổ và tạo phẳng liên tục, chiều rộng khe nứt 
rất nhỏ nên độ bằng phẳng cao, giảm rung xóc khi xe 
chạy qua khe nối, như vậy sẽ cải thiện chất lượng khai 
thác của mặt đường. 

- Hiệu quả truyền lực để làm việc đồng thời giữa hai 
tấm tăng lên do vùng tiếp xúc tăng.

Bên cạnh các ưu điểm nêu trên, một điểm hạn chế của 
giải pháp đề xuất là không xử lý triệt để hiện tượng nước 
thấm vào các vết nứt khe co. Tuy nhiên, với đặc tính của vật 
liệu bê tông, dự kiến chiều rộng các vết nứt này nhỏ nên 
hiện tượng nước thấm không ảnh hưởng đáng kể đến quá 
trình làm việc của mặt đường BTXM nông thôn. 

6. KẾT LUẬN
Dựa trên nghiên cứu lý thuyết về sự hình thành khe 

co giả do ứng suất nhiệt, một phương pháp tạo tiết diện 
giảm yếu đã được đề xuất. Với đặc điểm kỹ thuật đơn giản, 
không yêu cầu năng lực thi công trình độ cao nên có thể 
ứng dụng rộng rãi trên nhiều khu vực điều kiện thi công 
khó khăn. Sự giảm thiểu các yêu cầu kỹ thuật cao so với 
phương pháp thi công khe co truyền thống sẽ giúp cho 
khu vực cộng đồng địa phương có thể tham gia chủ động 
hơn trong công tác thi công mặt đường BTXM và góp phần 
thúc đẩy việc phát triển mạng lưới đường BTXM trên hệ 
thống giao thông nông thôn. 
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TÓM TẮT: Trong quá trình đào hầm trong khu vực 
đô thị bằng tổ hợp khiên đào hầm TBM, hiện tượng 
lún bề mặt phải được kiểm soát bằng cách duy trì áp 
lực trên mặt gương đào và áp lực cũng như phương 
pháp bơm vữa sau khiên phù hợp nhằm giảm thiểu 
mất thể tích (volume loss) gây ra chủ yếu do quá trình 
vận hành máy đào và lắp ráp vỏ hầm bên trong khiên 
đào. Tuy nhiên, đây là một bài toán tương tác phức 
tạp trong không gian ba chiều mà dường như chỉ có 
thể được giải quyết bằng phương pháp phần tử hữu 
hạn. Bài báo trình bày một nghiên cứu bằng phương 
pháp số với mô hình phần tử hữu hạn được đơn giản 
hóa trong không gian hai chiều nhằm phân tích ảnh 
hưởng của áp lực thành bên của khiên đào TBM đến 
hệ số mất thể tích và máng lún bề mặt. Mô hình phần 
tử hữu hạn được áp dụng cho mặt cắt ngang điển 
hình của tuyến metro số 1 TP. Hồ Chí Minh. Kết quả 
phân tích sau đó được đối chiếu với các số liệu quan 
trắc thu được trong quá trình thi công. Các phân tích 
bằng mô hình đơn giản hóa cho phép hiểu sâu hơn 
về sự tương tác phức tạp giữa áp lực trên mặt gương 
đào, áp lực bơm vữa sau khiên và áp lực thành bên 
cũng như ảnh hưởng của các áp lực này đến hệ số 
mất thể tích và máng lún trên bề mặt đất. 

TỪ KHÓA: Khiên đào TBM, mất thể tích, lún bề mặt, 
cân bằng áp lực đất, quan trắc lún.

ABSTRACT: During tunneling in the urban area by 
Tunnel Boring Machine (TBM), surface settlement 
should be controlled by maintaining the front face 
pressure and a suitable backfilling method and 
pressure in order to minimize the volume loss mainly 
caused by the TBM operations and prefabricated 
lining assembling inside the shield. However, this’s a 
three-dimensional complex interaction problem which 
seems to be solved only by finite element method. 

The paper presents a research by numerical approach 
using the simplified two-dimensional finite element 
method model for analyzing the effects of the lateral 
shield pressure to the volume loss and the settlement 
through. The finite element model had been applied 
for the typical cross section of the Ho Chi Minh city 
metro line number one. The numerical results ware 
then confronted to the monitoring data acquired 
during the construction. The simplified numerical 
analysis allows for a deeper understanding of the 
complex interaction between the front face pressure, 
shield pressure and backfilling pressure regarding to 
the volume loss and the settlement through.

KEYWORDS: TBM tunneling, volume loss, surface 
settlement, earth balanced pressure, settlement 
monitoring.

Hệ số mất thể tích gây ra do thi công đường hầm 
bằng công nghệ TBM cân bằng áp lực đất, 
kết quả quan trắc và phân tích số 
bằng phương pháp phần tử hữu hạn

n ThS. NGUYỄN THẠCH BÍCH; TS. NGUYỄN PHƯƠNG DUY
     Trường Đại học Giao thông vận tải
n TS. NGUYỄN NGỌC THANH
      Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong hai thập kỷ qua, tổ hợp máy đào hầm TBM với 

công nghệ giữ ổn định mặt gương đào bằng cân bằng áp 
lực đất (EPB - Earth Pressure Balanced) đã ghi nhận những 
bước tiến bộ lớn và được coi như một kỹ thuật đào hầm 
đã được chứng minh trong việc thích ứng với các điều kiện 
địa chất mà trước đó thường ít được áp dụng. Kỹ thuật này 
ngày càng trở nên phổ biến ứng dụng thi công các tuyến 
hầm đặt nông tại các khu vực trung tâm đô thị [6], nơi 
mà việc kiểm soát chuyển vị lún trên mặt đất là vô cùng 
quan trọng. Mặc dù vậy, việc đào hầm bằng khiên đào EPB 
không tránh khỏi việc gây ra các xáo trộn của trường ứng 
suất và áp lực nước ngầm xung quanh chu vi đào và dẫn 
đến sự dịch chuyển của mặt đất trong ngắn hạn và dài hạn. 
Những chuyển vị không được mong muốn này có thể gây 
ra những ảnh hưởng bất lợi cho cả các công trình xây dựng 
bên trên và bên dưới mặt đất [7]. Do đó, mối quan tâm lớn 
nhất trong xây dựng đường hầm ở khu vực đô thị là đánh 
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giá các chuyển vị lún mặt đất gây ra trong quá trình đào 
hầm để ngăn ngừa bất kỳ nguy cơ lún bề mặt quá mức nào 
có thể làm hư hỏng các kết cấu xây dựng trên bề mặt.

Kinh nghiệm với khiên đào EPB cho thấy những xáo 
trộn của nền đất này chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của các 
thông số vận hành của tổ hợp thiết bị: áp lực chống đỡ mặt 
gương đào, độ côn của khiên đào TBM (khe hở của khiên), 
quy trình bơm vữa sau khiên, tốc độ hình thành cường độ 
của vữa bơm và lực kích thủy lực cũng như tốc độ đào hầm. 
Do bởi sự tương tác phức tạp giữa các yếu tố khác nhau 
này cùng với ứng xử phức tạp của nền đất, cách tiếp cận với 
phương pháp số được xem như là phương pháp phù hợp 
nhất để phân tích bài toán. Mặt khác, Panet [2] và sau đó là 
Benmebarek et al. [1] chứng minh rằng, bằng cách sử dụng 
các mô hình 2D đơn giản kết hợp cùng với khái niệm giải 
phóng ứng suất và mất thể tích tương ứng ở mỗi giai đoạn 
của công tác đào hầm, ứng xử tương tác kết cấu - nền đất 
có thể được phân tích một cách hiệu quả.

Bài báo sau đây giới thiệu một ứng dụng của mô hình 
đơn giản hóa của bài toán trong không gian hai chiều (2D) 
để phân tích ảnh hưởng của áp lực khiên đào (trên khoảng 
hở thành bên khiên đào) trong quá trình đào hầm với khiên 
đào cân bằng áp lực đất đến hệ số mất thể tích và máng lún 
trên mặt đất. Mô hình phân tích mô phỏng bài toán của một 
mặt cắt điển hình trên tuyến metro số một của TP. Hồ Chí 
Minh (đoạn ngầm giữa các ga Ba Son và Nhà hát lớn). Đoạn 
tuyến đã hoàn thành xây dựng vào năm 2019, từ đó các số 
liệu quan trắc đặc biệt là các giá trị lún trên mặt đất gây ra 
trong quá trình đào hầm đã được công bố [5].

2. METRO TUYẾN SỐ 1 TP. HỒ CHÍ MINH - SỐ LIỆU 
QUAN TRẮC TẠI HIỆN TRƯỜNG

Hình 2.1 thể hiện sơ đồ bố trí quan trắc lún bề mặt dọc 
theo đường hầm thi công theo TBM từ lý trình km1+400 
đến km1+500. Đây là đoạn kết nối giữa ga Nhà hát lớn nơi 
hai ống hầm được bố trí đặt chồng lên nhau theo phương 

dọc và ga Ba Son nơi hai ống hầm được bố trí nằm song 
song theo phương ngang.

Hình 2.1: Sơ đồ bố trí điểm đi quan trắc lún bề mặt 
đoạn thi công bằng TBM

Hình 2.2 thể hiện mặt cắt ngang điển hình của đường 
hầm và bố trí quan trắc lún trên bề mặt tại lý trình km1+500.

Hình 2.2: Mặt cắt ngang điển hình tại cống km1+500 
về phía ga Ba Son

Các giá trị lún bề mặt đo được trong quá trình đào tại 
mặt cắt đường dẫn km1+500 được tổng hợp trong Bảng 
2.2 theo các mốc thời gian từ tháng 12/2018 đến tháng 
02/2019. Các chuyển vị thẳng đứng được trình bày định kỳ 
từ ngày 22/12/2018 đến ngày 28/02/2019 tương ứng với 
việc đi qua TBM đầu tiên (đường hầm phía Tây).

Bảng 2.1. Số liệu quan trắc lún bề mặt đoạn cống km1+500 [5]

Điểm quan trắc Khoảng cách 
X (m)

Kết quả đo lún (mm)

22/12/2018 05/01/2019 24/01/2019 23/02/2019 28/02/2019

GT183 -12 -13 -13,3 -12,7 -13,1 -13,0

GT182 -10 -18,8 -19,2 -18,6 -19,0 -18,9

GT181 -6 -21,2 -21,6 -21,0 -21,4 -21,3

GT180 0 -9,9 -10,3 -9,7 -10,1 -9,9

GT179 5 -7,2 -7,6 -7,0 -7,5 -7,3

GT178 8 -6,9 -7,2 -6,5 -7,0 -6,8

3. TBM CÂN BẰNG ÁP LỰC ĐẤT
Hình 3.1 mô tả sơ đồ bố trí phun vữa thành bên và sau khiên đào TBM cân bằng áp lực đât cho tuyến metro số 1 của TP. 

Hồ Chí Minh. Để đảm bảo giảm thiểu hệ số mất thể tích (VL), trong quá trình đào hầm, bất kỳ khoảng hở nào giữa lưỡi đào và 
khiên đào cũng như giữa khiên đào và vỏ hầm vĩnh cửu phải được lấp đầy bằng vữa bơm. Áp lực mùn đất ở mặt trước gương 
đào phải được duy trì bằng áp lực cân bằng (p1). Áp lực tác dụng dọc theo khiên đào (p2) và phía sau đuôi khiên (p3) được 
kiểm soát thông qua áp suất bơm vữa tại các ống bơm vữa bố trí xung quanh khiên đào (6 ống) và trên các tấm vỏ hầm (6 
ống) và bộ phận bơm vữa lấp đầy (Hình 3.1).
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Hình 3.1: Minh họa bố trí bơm vữa sau khiên đào TBM 
của tuyến metro số 1 TP. Hồ Chí Minh

Trong quá trình vận hành khiên đào TBM cân bằng áp 
lực đất, Zizka & Thewes [8] chứng minh rằng áp lực chống 
đỡ bề mặt gương đào và áp lực vữa thành khiên đào có 
thể được xác định bằng phương pháp cân bằng giới hạn 
phân tích cho mỗi chu kỳ đào hầm. Trong quá trình vận 
hành khiên đào, áp suất bề mặt cần thiết tối thiểu và áp 
suất bơm vữa sau khiên được cung cấp cho máy vận hành 
lưới đào để đảm bảo rằng độ lún mặt đất vẫn nằm trong 
phạm vi chấp nhận được. Bảng 3.1 giới thiệu các đặc trưng 
hình học của khiên đào TBM và các đại lượng vận hành bao 
gồm áp lực mặt gương đào và áp lực bơm vữa sau khiên. 
Tuy nhiên, trong quá trình đào hầm, chỉ áp lực mặt trước 
gương được theo dõi thông qua 4 thiết bị đo áp lực đất 
được bố trí ở mặt sau của khoang đào. Áp lực thực tế tác 
động lên thành bên khiên đào khi đó là một tham số chưa 
biết đối với bất kỳ mô hình số nào.

Bảng 3.1. Các thông số kỹ thuật trong thi công ống hầm 
bằng máy TBM

Thông số Đơn vị Giá trị

Đường kính ngoài của khiên 
đào TBM m 6,79

Đường kính ngoài của vỏ hầm m 6,65

Khoảng cách tấm chắn mm 45

Chiều dài TBM (không bao 
gồm đầu dao cắt) m 7,6

Áp lực đất cân bằng (p1) MPa 0,18 - 0,22

Áp suất bơm vữa (đường ống 
bơm và bộ phận lấp đầy) MPa 0,23

4. MÔ HÌNH PHÂN TÍCH BẰNG PHƯƠNG PHÁP 
PHẦN TỬ HỮU HẠN

Ring và Comulada [4] trong phân tích số với mô hình 3D 
của họ cho thấy rằng, độ lún lớn nhất được tính toán trong 
khu vực phía sau của gương đào, nơi chỉ có p2 chống lại áp 
lực của nền đất xung quanh khiên đào. Khu vực đó nên được 
xem là quan trọng nhất, đặc biệt là khi áp lực p2 ảnh hưởng 
lớn đến với hệ số mất thể tích và biến dạng lún bề mặt. Ngay 
sau phần đuôi của khiên đào, nơi áp dụng áp lực phun vữa lớn 
hơn, các dịch chuyển lún bề mặt theo phương thẳng đứng đã 
giảm nhẹ đi. Chuyển động của mặt đất trở nên ổn định trong 
khu vực có vỏ hầm, khi vữa bắt đầu đông cứng và việc lắp đặt 
lớp vỏ hầm phân đoạn sẽ ngăn ngừa bất kỳ sự dịch chuyển 
lớn nào xảy ra. Khi xem xét mô hình 2D, phần quan trọng nhất 
của khiên đào TBM, độ lún bề mặt tối đa sau đó có thể được 
dự đoán nếu chúng ta có thể xác định áp suất trên khiên đào 
ps dựa trên áp lực trên gương pa và áp lực phun vữa.

Hình 4.1 giới thiệu mô hình bằng phương pháp phần tử 
hữu hạn mô phỏng mặt cắt ngang điển hình với hai ống hầm 
song song cùng cao độ. Phân tích được thực hiện bằng phần 
mềm Plaxis-3D. Mô hình đất Mohr-Coulomb được sử dụng 
để mô phỏng đặc tính của đất nền. Việc đào hầm được mô 
phỏng theo hai bước chính: đào hang, tạo áp lực xung quanh 
chu vi đường hang với các giá trị áp lực khác nhau.

Hình 4.1: Mô hình lưới bài toán bằng phương pháp phần tử hữu hạn

Các thông số điều kiện địa chất được trình bày trong 
Bảng 4.1 dưới đây.

Bảng 4.1. Các thông số điều kiện đất sử dụng cho mô hình

Thông số địa kỹ thuật Unit 1st layer 
(Backfill)

2nd layer 
(Ac1)

3rd layer 
(As1)

4th layer 
(As2)

5th layer 
(Dc)

Chiều dày lớp địa chất (m) 1,1 1,7 14,0 17,0 16,0
Trọng lượng riêng (kN/m3) 18,0 16,0 19,5 19,5 21,0
Mô-đun đàn hồi (kPa) 1,8x103 1,8x103 4,2x103 13,9x103 20,5x103

Góc nội ma sát (°) 28 15 31 17 34
Lực dính (kPa) 8,5 14 4 1,1 22
Hệ số poison - 0,35 0,48 0,33 0,33 0,35
Tính thấm (m/day) 8,64x10-2 8,64x10-5 4,32 4,32 8,64x10-6

5. KẾT QUẢ TÍNH TOÁN
Với các đặc trưng thông số của mô hình như trong Bảng 4.1, các mô hình tính toán được thực hiện tương ứng với 

các áp lực khiên đào thay đổi từ 100 kPa đến 300 kPa. Kết quả phân tích lún bề mặt trên mặt cắt ứng với các giá trị áp lực 
thành bên khiên đào p2 = 150 kPa và p2 = 160 kPa dường như khá phù hợp với kết quả quan trắc thu được trong quá 
trình thi công như thể hiện trên Hình 5.1.
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Kết quả cho thấy đường cong lún dường như có diện 
tích ảnh hưởng lớn hơn khi áp lực bơm vữa nhỏ hơn và 
ngược lại ứng với áp lực bơm vữa càng lớn thì diện tích 
máng lún càng nhỏ. 

Hình 5.1: Độ lún bề mặt được tính toán so với giá trị quan trắc
Ngay cả máng lún bề mặt được tính toán có vẻ bằng 

phẳng hơn và điểm uốn có khoảng cách lớn hơn so với trục 
đường hầm. Ở đây ta cũng nhận thấy rằng giá trị áp lực khiên 
đào p2 này là tương đối nhỏ so với áp lực bơm vữa đuôi khiên 
là 230 kPa và áp lực trên mặt gương đào có giá trị trung bình 
là 200 kPa (Bảng 3.1) và thấp hơn một chút so với ứng suất 
thẳng đứng tại trục đường hầm. Kết quả cũng cho thấy rằng, 
mối quan hệ giữa áp lực cân bằng trên mặt gương (pa), áp lực 
bơm vữa sau khiên (ps) đối với áp lực thành bên khiên đào 
(p2) không hề là một mối quan hệ tương tác đơn giản. Bên 
cạnh đó, giá trị lún bề mặt tính toán bằng mô hình số cũng 
khá tương đồng với đường cong máng lún của Peck [3] và có 
giá trị lún khá sát với các giá trị quan trắc hiện trường.

Hình 5.2: Tương quan áp lực bơm vữa sau vỏ với mất mát thể tích
Kết quả phân tích số với các áp lực khiên đào (p2) thay 

đổi cho phép xác định các giá trị của hệ số mất thể tích 
tương ứng phù hợp với tương quan máng lún của Peck [3] 
được thể hiện trên Hình 5.2. Chúng ta có thể quan sát thấy 
rằng hệ số mất mát thể tích giảm khi áp lực khiên đào tăng 
lên. Tuy nhiên, khi giá trị áp lực khiên đào vượt qua 170 kPa, 
tốc độ giảm hệ số mất mát thể tích bắt đầu chậm lại cho 
đến khi đi ngang.

6. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Áp lực bơm vữa sau khiên được xem như một đại lượng 

có tính quyết định làm giảm hệ số mất thể tích cũng như hiện 
tượng lún trên bề mặt quá mức. Để tìm hiểu sâu hơn về ảnh 
hưởng tương tác của áp lực thành bên và mặt gương đào 
cũng như áp lực bơm vữa sau khiên, mô hình đơn giản hóa 
trong không gian hai chiều (2D) đã được xây dựng và phân tích 
tương ứng với một mặt cắt ngang điển hình của tuyến metro 

số 1, TP. Hồ Chí Minh. Kết quả tính toán lún bề mặt đất được so 
sánh với các số liệu quan trắc tại hiện trường trong quá trình 
đào hầm nhằm khảo sát giá trị áp lực bơm vữa sau khiên và 
thành bên. Kết quả cho thấy, giá trị áp lực vữa thành bên tính 
toán là nhỏ hơn giá trị áp lực cân bằng trên gương đào và áp 
lực bơm vữa sau khiên. Các kết quả phân tích cũng cho thấy có 
thể thiết lập được một mối quan hệ phức tạp giữa mất thể tích 
và áp lực vữa bơm thành bên. Hệ số mất thể tích giảm tương 
đối tuyến tính khi áp lực vữa thành bên tăng cho đến khi đạt 
170 kPa thì tốc độ giảm chậm lại và gần như đi ngang.

Các kết quả nghiên cứu ban đầu bằng mô hình phần tử 
hữu hạn cũng chỉ ra mối quan hệ tương tác phức tạp giữa 
áp lực cân bằng gương đào, áp lực thành bên và áp lực bơm 
vữa sau khiên.

Lời cảm ơn: Nghiên cứu này được tài trợ bởi Trường 
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TÓM TẮT: Hiện nay, chất kết dính geopolyme (xi 
măng geopolyme) đã và đang phát triển với các thế 
hệ khác nhau. Các sản phẩm ngày càng hoàn thiện 
kỹ thuật, cải tiến về mặt công nghệ và thân thiện hơn 
trong việc sản xuất. Bài báo trình bày về tiến trình phát 
triển các thế hệ chất kết dính geopolyme - xi măng 
geopolyme thông qua đánh giá về cơ chế phản ứng, 
cấu trúc phân tử và các đặc tính cơ bản của hỗn hợp 
bê tông và bê tông sử dụng chất kết dính geopolyme. 
Đồng thời, nghiên cứu thực nghiệm đánh giá so sánh 
chất lượng của bê tông geopolyme khi sử dụng các 
thế hệ chất kết dính khác nhau (sử dụng tro bay, xỉ lò 
cao nghiền mịn S95, các chất hoạt hóa kiềm ở dạng 
lỏng và bột) thông qua cường độ chịu nén. Kết quả 
nghiên cứu cho thấy rằng, cơ chế phản ứng và sản 
phẩm tạo thành của chất kết dính geopolyme hoàn 
toàn khác biệt so với xi măng Portland. Tỷ lệ Si:Al 
trong cấu trúc (sialate) sẽ xác định các tính chất và 
ứng dụng của geopolyme. Khi thay thế các thế hệ 
chất kết dính geopolyme khác nhau, thay thế chế độ 
bảo dưỡng, thay đổi chất hoạt hóa kiềm dạng lỏng 
bằng dạng bột mịn nhằm cải tiến công nghệ và thân 
thiện hơn với môi trường thì sản phẩm cuối cùng là 
bê tông geopolyme vẫn đảm bảo chất lượng.

TỪ KHÓA: Chất kết dính geopolyme, xi măng 
geopolyme, bê tông geopolyme, tro bay, xỉ lò cao 
nghiền mịn S95, chất hoạt hóa kiềm, cơ chế phản 
ứng, cấu trúc phân tử.

ABSTRACT: Currently, geopolymer binder 
(geopolymer cement) have been developed with 
different generations. The improved products 
are more and more technically perfect, and more 
friendly in production process. The article presents 
the theorical development of geopolyme binder 
generations through the evaluation of the chemical 
reaction mechanism, molecular structure and basic 
properties of the concrete and concrete mixtures 
used geopolymer binder. Simultaneously, by empirical 
research results, the quality of geopolymer concrete 
using different binder generations (using fly ash, 
ground blast furnace slag S95, alkalizing agents in 
liquid and powder form) are evaluated and compared 
through compressive strength. The research results 

show that the reaction mechanism and product 
formation of the geopolymer binder are completely 
different from those of Portland cement. The ratio of 
Si:Al in the sialate structure determines the properties 
and applications of the geopolymer. When using 
different generations of geopolymer binders, curing 
condition, replacing Alkali liquid by fine powder in 
order to improve technology more environmentally 
friendly, the final product is geopolymer concrete 
which still ensures quality.

KEYWORDS: Geopolymer binder, geopolymer 
cement, geopolymer concrete, fly ash, ground 
blast furnace slag S95, alkalizing agents, reaction 
mechanism, molecular structure.

Nghiên cứu tổng quan tiến trình phát triển 
các thế hệ chất kết dính geopolyme - xi măng geopolyme 
n PGS. TS. ĐÀO VĂN ĐÔNG
      Viện Chiến lược và Phát triển Giao thông vận tải
n TS. TRỊNH HOÀNG SƠN 

      Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Mặc dù đã được xây dựng cách đây 4.000 năm, kim 

tự tháp Ai Cập vẫn còn ẩn chứa nhiều câu hỏi chưa có lời 
giải đáp. Thứ nhất, làm thế nào để vận chuyển được những 
khối đá nặng (3 - 15 tấn) từ mỏ đá đến nơi xây dựng (cách 
đó vài chục đến hàng trăm kilomet) và từ mặt đất lên độ 
cao đến 150 m để lắp dựng thành kim tự tháp trong giai 
đoạn loài người chưa phát minh ra bánh xe? Thứ hai, họ đã 
sử dụng công cụ gì để gia công được những phiến đá có 
kích thước từ 1 m3 đến hàng chục m3 với độ bằng phẳng bề 
mặt dưới 0,5 mm để ghép nối với nhau? Thứ ba, có những 
bất thường trong nghiên cứu thạch học chưa được làm rõ. 
Thành phần khoáng vật của các khối đá không hoàn toàn 
là các tinh thể khoáng vật được kết tinh từ các hợp chất vô 
cơ tạo đá như thông thường. Phổ biến trong số chúng lại 
là các chuỗi polyme có đặc điểm tương tự như các chuỗi 
polyme hữu cơ. Mặt khác, cấu trúc trong từng phiến đá lại 
không đồng nhất, lớp vỏ của những phiến đá chứa nhiều 
khoáng Halite và muối NaCl [15]. Vậy có thực sự các phiến 
đá xây dựng kim tự tháp là những phiến đá từ tự nhiên? 

Theo Davidovits, các khối đá kim tự tháp không phải 
là đá đục đẽo từ tự nhiên, mà chúng tương tự như một loại 
bê tông nhân tạo được đổ khuôn để tạo hình [6],9]. Theo 
lý giải này, đá vôi mềm chứa nhiều kaolinit được ngâm 
trong bể chứa cho tới khi đá vôi mềm ra và phân hủy trở 
thành dung dịch tương tự như hồ xi măng. Vôi bột (CaO) 
và muối Natri Clorua (NaCl) được trộn vào để tạo nên hỗn 
hợp hồ, để cho thoát nước và lắng đọng. Thứ “bê tông” 
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ướt này sẽ được vận chuyển tới công trình, được đổ vào 
trong các khuôn gỗ và trải qua quá trình phản ứng hóa 
học để đông cứng và rắn chắc. Sản phẩm thu được là các 
khối đá tồn tại đến ngày nay [5,6,9]. Cách lý giải này cũng 
là tiền đề để Davidovits cùng các cộng sự triển khai những 
nghiên cứu sâu hơn, hoàn chỉnh hơn về vật liệu polyme vô 
cơ (geopolyme) [9]. Hiện nay, tình hình nghiên cứu và phát 
triển về geopolyme trên thế giới đang diễn ra rất mạnh mẽ 
và đã được ứng dụng vào những công nghệ xây dựng rất 
hiện đại như công nghệ in 3D, bao bọc vỏ lò phản ứng chịu 
nhiệt và phóng xạ rất cao...

Do đó, bài báo trình bày nghiên cứu tổng quan tiến trình 
phát triển các thế hệ chất kết dính geopolyme - xi măng 
geopolyme  thông qua cơ chế phản ứng, cấu trúc phân tử và 
một số tính chất chủ yếu và đánh giá thực nghiệm so sánh 
chất lượng của bê tông geopolyme khi sử dụng các thế hệ 
chất kết dính khác nhau thông qua cường độ chịu nén.

2. CƠ CHẾ PHẢN ỨNG VÀ CẤU TRÚC PHÂN TỬ CỦA 
CÁC THẾ HỆ CÁC CHẤT KẾT DÍNH GEOPOLYME

Năm 1979, Davidovits [8] đưa ra cơ chế của phản ứng 
hóa học của geopolyme cho thấy sự khác biệt so với xi 
măng Portland (Hình 2.1). Quá trình geopolyme thực chất 
là phản ứng polyme hóa các hợp chất vô cơ tương tự như 
polyme các hợp chất hữu cơ. Quá trình này cơ bản bao gồm: 
1) Kiềm hóa (sự chuyển một nhóm alkyl từ phân tử này sang 
phân tử khác); 2) Khử silicat; 3) Sự hình thành chất keo hóa 
oligo-sialate; 4) Sự đa trùng ngưng; 5) Sắp xếp lại cấu trúc 
dạng lưới cao phân tử poly-sialate; 6) Đông kết tạo cường 
độ. Có thể thấy, nước bị loại khỏi chất kết dính geopolyme 
trong suốt quá trình bảo dưỡng và trong suốt thời kỳ hóa 
rắn. Do đó, nước chỉ để tạo ra tính công tác mà không có vai 
trò phản ứng hóa học trong quá trình geopolyme hóa diễn 
và không trở thành một phần của cấu trúc geopolyme tạo 
thành. Điều này trái ngược với vai trò của nước trong phản 
ứng thủy hóa của xi măng Pordland. Các pha khoáng mang 
Ca trong bê tông xi măng dễ bị tấn công hóa học hơn nhiều 
so với sản phẩm poly-sialate của geopolyme. Đây là điều có 
thể lí giải cho việc bê tông geopolyme có đặc tính co ngót 
ít hơn và độ bền trong môi trường xâm thực tốt hơn khi so 
sánh với bê tông OPC cùng cấp [7].

Hình 2.1: Sự khác biệt giữa sản phẩm tạo thành 
của xi măng Portland và geopolyme

Sản phẩm của quá trình polyme hóa các hợp chất vô 
cơ cũng được Davidovits đề xuất thuật ngữ là “poly-sialate”, 
trong đó “sialate” là viết tắt của silicon-oxo-aluminat, đây là 
hợp chất cao phân tử, liên kết với nhau bằng liên kết cộng 
hóa trị. Poly-sialat là cấu trúc silico-aluminat bán tinh thể, 
ba chiều vô định hình ở dạng chuỗi hoặc polyme vòng, 
trong đó Si4+ và Al3+ ở tứ diện liên kết theo mọi hướng bằng 
cách chia sẻ các nguyên tử oxy với các mức độ khác nhau 
để thay thế aluminat [4,6,7].

Hình 2.2: Cấu trúc cơ bản và cấu trúc không gian 3 chiều 
của ‘poly-sialate 

Các mức độ thay thế aluminat khác nhau sẽ tạo ra các 
cấu trúc phân tử geopolyme khác nhau. Tỷ lệ nguyên tử 
Si:Al trong cấu trúc sialate sẽ xác định các tính chất và ứng 
dụng của geopolyme được thể hiện ở Bảng 2.1 [6].

Bảng 2.1. Các dạng cấu trúc phân tử  poly-sialate và ứng dụng của geopolyme

Phân loại Tỷ lệ Si / Al Sơ đồ cấu trúc Ứng dụng

Poly-sialate (PS) 1 Gạch, gốm sứ và vật liệu 
phòng cháy

Poly-sialate-siloxo (PSS) 2 Chất kết dính cho bê tông, bao bọc 
chất phóng xạ và độc hại

Poly-sialate-disiloxo (PSDS) 3 Vật liệu tổng hợp chịu nhiệt  2000C - 
1.0000C và các khuôn đúc

Poly-silate multisiloxo (PSMS) >3 Vật liệu chống cháy 
và chịu nhiệt
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Rõ ràng là từ các công thức trên thấy rằng, cấu trúc 
của geopolyme phụ thuộc phần lớn vào tỷ lệ Si/Al hay tùy 
thuộc vào loại vật liệu chứa oxit aluminosilicat (Si2O5.Al2O2). 
Oxit này được tìm thấy có hàm lượng rất cao từ Metakaolin 
(MK-750), sản phẩm nhiệt phân từ hydroxit aluminosilicat 
(kaolinit). Ngoài ra, còn được tìm thấy nhiều trong các thải 
phẩm công nghiệp và nông nghiệp như tro xỉ nhiệt điện, xỉ 
lò cao, xỉ thép, photpho vàng, muội silic, tro trấu, bùn đỏ... 
Ứng với mỗi một tổ hợp vật liệu chứa Si/Al thì ta lại có một 
thế hệ chất kết dính mới. 

Hiện nay, chất kết dính geopolyme - xi măng 
geopolyme đã và đang phát triển với các tổ hợp vật liệu và 
thế hệ khác nhau, ngày càng hoàn thiện kỹ thuật và cải tiến 
về mặt công nghệ, chủ yếu gồm các loại sau [7]:

- Xi măng geopolyme gốc xỉ: Là tổ hợp vật liệu gồm: 
Metakaolin (MK-750); xỉ lò cao; dung dịch NaOH/KOH và 
Na2SiO3/K2SiO3. Sản phẩm tạo thành có Si:Al = 2. 

- Xi măng geopolyme gốc bụi núi lửa: Là tổ hợp tương 
tự với xi măng geoplymer gốc xỉ nhưng có thay thế một 
Metakaolin (MK-750) bằng các bụi núi lửa. Sản phẩm tạo 
thành có Si: Al = 3.

- Xi măng geopolyme gốc tro bay: Đây là loại được sử 
dụng và nghiên cứu phát triển nhiều nhất vì trữ lượng 
tro bay phát thải ngày càng nhiều do sự phát triển và quy 
hoạch của ngành công nghiệp năng lượng, đặc biệt là các 
nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Tổ hợp vật 
liệu này cũng đã được phát triển bởi Van Jaarsveld và Van 
Deventer bao gồm:

+ Loại 1: Xi măng geopolymer tro bay:
Tổ hợp vật liệu bao gồm: Tro bay, dung dịch NaOH/

KOH và Na2SiO3/K2SiO3. Loại này cần dưỡng hộ nhiệt từ 60 - 
800C để hình thành cường độ. Sản phẩm tạo thành có Si:Al 
= 1 đến 2.

+ Loại 2: Xi măng geopolyme gốc xỉ/tro bay:
Tổ hợp vật liệu của loại này tương tự như loại 1 nhưng 

thay một phần tro bay bằng xỉ lò cao nghiền mịn. Tổ hợp 
vật liệu này có thể rắn chắc ngay ở nhiệt độ phòng và sản 
phẩm tạo thành có Si:Al = 2. Việc rắn chắc ở nhiệt độ phòng 
phụ thuộc vào việc bổ sung canxi cation, về cơ bản là xỉ lò 
cao nghiền mịn có hàm lượng CaO rất cao. Do đó, loại này 
đóng rắn nhanh hơn xi măng gốc Portland và đạt hầu hết 
cường độ trong vòng 24h. Tuy nhiên, thời gian đông kết đủ 
chậm để có thể thi công. 

- Xi măng geopolyme gốc Ferro-sialate:
Tổ hợp vật liệu tương tự xi măng geopolyme gốc bụi 

núi lửa nhưng có thay thế một phần bằng vật liệu có hàm 
lượng oxit sắt cao như bùn đỏ, cát đỏ... Sản phẩm tạo 
thành geopolymeic có dạng thuộc loại poly (ferro-sialate) 
(Ca, K)-(-Fe-O)-(Si-O-Al-O-).

Để chế tạo ra hầu hết các loại xi măng geopolyme đều 
sử dụng các chất dung dịch NaOH/KOH và Na2SiO3/K2SiO3 
có nồng độ cao, đậm đặc và tỏa nhiệt cao (700C) khi pha 
trộn các hợp chất trên. Xi măng geopolyme được chế tạo 
cần yêu cầu vật liệu đầu vào có silicat hòa tan trong kiềm 
với tỷ lệ mol khởi đầu SiO2:M2O (M là Na hoặc K) nằm trong 
khoảng từ 1,45 đến 1,95 thông thường là 1,45 đến 1,85 để 
an toàn với người sử dụng. Trong một số trường hợp có tỉ 

lệ mol khoảng 1,2 - 1,45 chỉ để nghiên cứu trong phòng thí 
nghiệm chứ khuyến cáo không dùng để sản xuất tại hiện 
trường [7]. Hơn nữa, nên chuyển đổi sang dạng dùng chất 
hoạt hóa kiềm dạng bột khô để đơn giản hóa trong việc 
chế tạo và thi công.

3. ĐÁNH GIÁ SO SÁNH CHẤT LƯỢNG CỦA BÊ TÔNG 
GEOPOLYME KHI SỬ DỤNG CÁC THẾ HỆ CHẤT KẾT 
DÍNH KHÁC NHAU THÔNG QUA CƯỜNG ĐỘ CHỊU NÉN

Để đánh giá chất lượng của bê tông geopolyme khi sử 
dụng các thế hệ chất kết dính khác nhau thông qua chỉ tiêu 
cường độ chịu nén. Nghiên cứu tiến hành trộn thử nghiệm 
cùng một cấp phối có cường độ chịu nén đặc trưng là fc’ = 
30 MPa, độ sụt thiết kế 5 ±2 cm với 3 thế hệ chất kết dính 
geopolyme và hai chế độ bảo dưỡng khác nhau. 

Bảng 3.1. Vật liệu thành phần của các thế hệ 
chất kết dính geopolyme

Thế hệ 1 Thế hệ 2 Thế hệ 3

Chất 
kết 

dính

Tro bay
Tro bay và xỉ lò 
cao nghiền mịn 
S95 (Hòa Phát)

Tro bay và xỉ lò 
cao nghiền mịn 
S95 (Hòa Phát)

Chất hoạt hóa lỏng*(Hỗn hợp 
của dung dịch Na2SiO3 lỏng và 

dung dịch NaOH 14M)

Chất hoạt hóa 
khô (Na2SiO3.

nH2O) và nước
Cốt 
liệu Đá dăm (5-20 mm) và cát (0,14-5 mm)

Bảo 
dưỡng

Nhiệt 
(600C, 24h) Điều kiện PTN (27oC, W = 60%)

Chú thích: (*) Nước được tính toán và pha trộn 
với NaOH khan để tạo thành dung dịch có nồng độ 14M

Hình 3.1: Hỗn hợp vật liệu thế hệ 3
Hỗn hợp bê tông geopolyme được trộn bằng máy trộn 

cưỡng bức. Hỗn hợp bê tông sau khi trộn được tiến hành 
đo độ sụt theo TCVN 3106 - 1993 [1], mỗi loại hỗn hợp bê 
tông geopolyme tiến hành đo độ sụt 3 lần. Sau đó, hỗn hợp 
bê tông geopolyme được đúc mẫu hình trụ tròn có đường 
kính 150 mm và chiều cao 300 mm với số lượng 30 mẫu 
cho mỗi loại theo TCVN 3105 - 1993 [2]. Các mẫu được tháo 
khuôn được bảo dưỡng ở nhiệt độ phòng thí nghiệm (thế 
hệ 2 và 3) và bảo dưỡng nhiệt (thế hệ 1). Khi đến tuổi thí 
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nghiệm 28 ngày, xác định cường độ chịu nén của mẫu bê 
tông geopolyme theo TCVN 3118 - 1993 [3].

Kết quả xác định độ sụt và cường độ chịu nén của hỗn 
hợp bê tông và bê tông geopolyme của 3 loại bê tông sử 
dụng các thế hệ chất kết dính khác nhau được thể hiện ở 
Bảng 3.2, Hình 3.2 và Hình 3.4 - 3.5.

Bảng 3.2. Kết quả thí nghiệm đo độ sụt 
của các hỗn hợp bê tông geopolyme

Hình 3.2: Kết quả đo độ sụt của hỗn hợp thế hệ 3

Hình 3.3: Thí nghiệm nén mẫu bê tông geopolyme

Hình 3.4: Biểu đồ phân phối chuẩn của các giá trị cường độ chịu nén 
bê tông geopolyme

Hình 3.5: Kết quả phân tích Anova Tukey các kết quả 
thí nghiệm nén của mỗi loại bê tông geopolyme

Từ Bảng 3.2 và Hình 3.2 cho thấy các loại bê tông đều 
đảm bảo độ sụt yêu cầu khi thiết kế. Với tính công tác như 
vậy, các hỗn hợp bê tông này hoàn toàn có thể phù hợp để 
thi công kết cấu cột, dầm, xà tấm bê tông cốt thép.

Kết quả thí nghiệm cường độ chịu nén của các mẫu bê 
tông geopolyme được phân tích thống kê được thể hiện ở 
Hình 3.4 và Hình 3.5. Kết quả cho thấy, các giá trị cường độ 
nén là các đại lượng ngẫu nhiên liên tục và tuân theo quy 
luật phân phối chuẩn. Bằng phân phối chuẩn này, cường 
độ chịu nén đặc trưng của 3 loại bê tông geopolyme với 
xác suất đảm bảo độ tin cậy 95% đã được xác định lần lượt 
là: fc’ht = 31,53 MPa (thế hệ 1); fc’ht = 33,38 MPa (thế hệ 2); fc’ht 
= 32,63 MPa (thế hệ 3) đều lớn hơn f’c= 30 MPa. Điều này 
cũng phù hợp với các lý giải trước đó, bê tông geopolyme 
thế hệ thứ hai và thứ ba sử dụng kết hợp tro bay và xỉ lò cao, 
do trong xỉ lò cao có hàm lượng CaO cao nên đã bổ sung 
canxi cation vào mạng tinh thể mà giúp cho sản phẩm của 
quá trình polyme hóa diễn ra nhanh hơn mà không cần bảo 
dưỡng nhiệt như thế hệ 1.

Các kết quả cường độ chịu nén của 3 loại bê tông 
geopolyme được phân tích hậu định Anova Tukey (Hình 

TT Độ sụt (mm) Thế hệ
S1-1 60

Thế hệ 1
 (GPC1)S1-2 70

S1-3 50
S2-1 65

Thế hệ 2
(GPC2)S2-2 68

S2-3 55
S3-1 63

Thế hệ 3
(GPC3)S3-2 56

S3-3 52
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3.5). Kết quả phân tích cho thấy đường khoảng tin cậy của 
cả 3 loại đều cắt qua đường “0”. Điều này khẳng định giá trị 
cường độ nén của 3 loại bê tông geoplymer này không có 
sự khác biệt. 

Căn cứ vào các kết quả trên cho thấy rằng, khi thay thế 
các thế hệ chất kết dính geopolyme khác nhau, thay thế 
chế độ bảo dưỡng từ dưỡng nhiệt sang không dưỡng hộ 
nhiệt, thay đổi chất kiềm hóa dạng lỏng bằng dạng bột mịn 
nhằm cải tiến công nghệ và thân thiện hơn với môi trường 
nhưng sản phẩm cuối cùng là bê tông geopolyme vẫn đảm 
bảo chất lượng. Như vậy, tùy vào mục đích sử dụng mà ta 
có thể lựa chọn thế hệ chất kết dính cũng như công nghệ 
chế tạo geopolyme cho phù hợp. 

4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
Từ các kết quả trong nghiên cứu này, có thể rút ra các 

kết luận và kiến nghị sau:
- Cơ chế phản ứng và sản phẩm tạo thành của chất 

kết dính geopolyme hoàn toàn khác biệt so với xi măng 
Portland.

- Các mức độ thay thế aluminat khác nhau sẽ tạo ra các 
cấu trúc phân tử geopolyme khác nhau và tỷ lệ nguyên tử 
Si:Al trong cấu trúc sialate sẽ xác định các tính chất và ứng 
dụng của geopolyme.

- Công nghệ geopolyme đã được cải tiến để thân thiện 
với môi trường và an toàn lao động trong sản xuất. Xi măng 
geopolyme được chế tạo cần yêu cầu vật liệu đầu vào có 
silicat hòa tan trong kiềm với tỷ lệ mol khởi đầu SiO2:M2O (M 
là Na hoặc K) nằm trong khoảng từ 1,45 đến 1,95. 

- Sử dụng chất hoạt hóa kiềm dạng bột khô giúp đơn 
giản hóa trong việc chế tạo và thi công.

- Khi thay thế các thế hệ chất kết dính geopolyme khác 
nhau, thay thế chế độ bảo dưỡng từ dưỡng nhiệt sang 
không dưỡng hộ nhiệt, thay đổi chất kiềm hóa dạng lỏng 
bằng dạng bột mịn nhằm cải tiến công nghệ và thân thiện 
hơn với môi trường nhưng sản phẩm cuối cùng là bê tông 
geopolyme vẫn đảm bảo chất lượng.
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TÓM TẮT: Đối với kết cấu công trình cầu, những 
tham số về vật liệu, tải trọng và kích thước hình học là 
các biến ngẫu nhiên và ảnh hưởng đến xác suất phá 
hoại của kết cấu. Sự phá hoại được thể hiện bằng 
chỉ số độ tin cậy. Nghiên cứu này tập trung vào việc 
phân tích độ tin cậy của dầm bê tông cốt thép ứng 
suất trước tiết diện I có xét đến tính không chắc chắn 
của tải trọng, kích thước tiết diện, cường độ bê tông, 
cường độ cốt thép. Kết quả tính toán chỉ số độ tin 
cậy dầm cầu thực tế khá cao. Điều đó cho thấy rằng, 
việc lựa chọn và bố trí cốt thép dự ứng lực trong dầm 
còn dư thừa. Nghiên cứu cũng đề xuất giữ nguyên 
tiết diện dầm và thay đổi ứng suất kéo trước để tối 
ưu hóa việc thiết kế dầm bê tông cốt thép ứng suất 
trước tiết diện I. Thêm vào đó, việc tính toán tải trọng 
vượt quá thiết kế cũng được thực hiện dựa trên sự 
phân tích chỉ số độ tin cậy. Việc tính toán này khá 
triển vọng để ứng dụng hiệu quả cho việc cấp phép 
tải siêu trọng cho cầu. 

TỪ KHÓA: Cầu bê tông cốt thép, chỉ số độ tin cậy, 
xác suất phá hoại, mức độ an toàn.

ABSTRACT: In reinforced concrete bridges, the 
parameters such as materials, geometries and 
loads are random variables. These variables have 
influence on the failure probability of structures,  
which performed by the reliability index. This study 
focuses on the reliability analysis of the prestressed 
concrete I-girders considering the uncertainties of 
loads, cross-section, compressive strength and yield 
stress for structure components. The results showed 
that the reliability index is rather high. This means the 
selection and arrangement of reinforcement in these 
beams were overdesigned. In the study, it is proposed 
to maintain the cross-section of the beams and 
change the area of prestressed tendons to optimize 
the design of the prestressed concrete I-girders. This 

analysis can help to decide the permitted superload 
trucks crossing the bridges in the aspect of reliability.

KEYWORDS: Reinforced concrete bridge, reliability 
index, failure probability, probability density function.

Nghiên cứu đánh giá mức độ an toàn 
cho dầm cầu bê tông cốt thép ứng suất trước 
bằng phân tích chỉ số độ tin cậy 
theo phương pháp monte-carlo và hasofer-lind

n ThS. ĐỖ VIỆT HẢI; TS. HOÀNG TRỌNG LÂM; KS. TRẦN QUANG VY
     Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng)
n ThS. PHAN BÁ THUẬN 
     Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đại Hồng

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Những năm gần đây, việc nghiên cứu và phân tích 

đánh giá kết cấu công trình theo độ tin cậy đang được ngày 
càng nhiều nhà khoa học trong nước và ngoài nước quan 
tâm. Phương pháp phân tích đánh giá kết cấu này phản 
ánh đầy đủ, chính xác khả năng làm việc trên thực tế bởi vì 
có xét tới sự không chắc chắn của tham số về đặc tính của 
vật liệu, tải trọng, kích thước hình học cũng như các lỗi của 
con người khi tính toán, thiết kế. Tuy nhiên, các tiêu chuẩn 
thiết kế cầu hiện hành (TCN 272-05, TCVN 11823-2017) chỉ 
sử dụng giá trị danh định của các tham số kết hợp với hệ số 
tải trọng hoặc hệ số sức kháng. Vì vậy, việc tính toán, thiết 
kế kết cấu, đặc biệt là dầm cầu theo độ tin cậy trở nên rất 
quan trọng và cần thiết. Bên cạnh đó, khi kiểm định công 
trình cầu, đánh giá độ tin cậy của dầm cầu là một nội dung 
quan trọng nhằm dự đoán tuổi thọ của công trình làm cơ 
sở cho việc tổ chức khai thác cầu đảm bảo an toàn.

Nghiên cứu này tập trung phân tích, đánh giá chỉ số 
độ tin cậy kết cấu dầm của công trình cầu đang được khai 
thác. Dầm cầu tiết diện I được làm bằng bê tông cốt thép 
ứng suất trước. Đây là loại dầm được sử dụng phổ biến ở 
nước ta hiện nay. Có hai kích thước dầm khác nhau được 
lựa chọn để phân tích, đánh giá. Kết quả tính toán cho thấy 
rằng chỉ số độ tin cậy của những dầm cầu này khá cao. 
Ngoài ra, nghiên cứu cũng đề xuất tính toán tải trọng vượt 
quá thiết kế đối với dầm cầu dựa trên cơ sở độ tin cậy.

2. LÝ THUYẾT ĐỘ TIN CẬY
Độ tin cậy là khả năng đáp ứng các của kết cấu đáp ứng 

các yêu cầu xác định trong suốt tuổi thọ thiết kế ( ISO 2394 và 
EN). Định nghĩa trên bao hàm các yếu tố quan trọng như sau: 
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- Khả năng làm việc được xác định qua sự phá hoại kết cấu;
- Khoảng thời gian được đánh giá bằng tuổi thọ phục 

vụ yêu cầu;
- Mức độ tin cậy được đánh giá bằng xác suất hư hỏng;
- Điều kiện sử dụng được giới hạn các yếu tố đầu vào 

không chắc chắn. 
Yếu tố chính ảnh hưởng đến độ tin cậy của kết cấu là 

sự không chắc chắn của các tham số. Sự không chắc chắn 
này xuất hiện trong các biến tải trọng, đặc tính vật liệu, kích 
thước hình học (Ellingwood and Falambos,1982). Lý thuyết 
độ tin cậy là một trong những công cụ mạnh để tính toán 
và xử lý các biến ngẫu nhiên đó. Vì vậy, độ tin cậy được xem 
là cơ sở để thiết kế và đánh giá kết cấu công trình hiện nay. 
Trong kết cấu cầu, mục tiêu của việc thiết kế là đạt được độ 
tin cậy β = 3,5 để đảm bảo về mặt kinh tế cũng như an toàn 
khi đưa vào khai thác. Chỉ số độ tin cậy được xác định thông 
qua xác xuất phá của kết cấu (Pf).

1( )fP� �� ��  (1)
Xác xuất phá hoại của kết cấu được tính toán cho các 

hàm trạng thái giới hạn khác nhau. Các trạng thái giới hạn 
được xem xét đối với kết cấu cầu là: trạng thái giới hạn 
cường độ liên quan đến mất mát khả năng chịu tải của kết 
cấu; trạng thái giới hạn sử dụng liên quan đến sự xuống 
của cấp kết cấu như biến dạng, dao động lớn, nứt... và trạng 
thái giới hạn mỏi liên quan đến sự mất mát cường độ chịu 
tải của kết cấu do tác dụng của tải trọng lặp. Hàm trạng thái 
của những trạng thái giới hạn này đều được thể hiện dưới 
dạng đơn giản như sau:

-g R Q�  (2)
Trong đó: R - Đại diện cho sức kháng kết cấu; Q - Đại 

diện cho hiệu ứng tải trọng. Nếu g ≥ 0 thì kết cấu an toàn và 
ngược lại, nếu g < 0 thì kết cấu không an toàn. Xác suất phá 
hoại kết cấu (Pf) tương ứng với xác suất xảy ra sự kiện không 
an toàn. Trong Hình 2.1, xác suất phá hoại được thể hiện 
bằng diện tích tương ứng với trường hợp khi hàm trạng 
thái mang giá trị âm. 

Hình 2.1: Hàm mật độ xác suất tải trọng, sức kháng và biên an toàn

3. PHÂN TÍCH ĐỘ TIN CẬY
Để xác định được chỉ số độ tin cậy cần có các phương 

pháp phân tích. Nghiên cứu này sử dụng phương pháp 
Monte Carlo và Hasofer Lind để phân tích độ tin cậy cho 
các dầm cầu. Việc sử dụng hai phương pháp này sẽ cho sự 
so sánh, đánh giá một cách chính xác kết quả chỉ số độ tin 
cậy của các dầm được nghiên cứu.

3.1. Phương pháp Monte Carlo
Mô phỏng Monte Carlo là một phương pháp phân tích 

dựa trên nguyên tắc thống kê và cho ra kết quả gần như 

chính xác nhất. Sự khác nhau cơ bản giữa phương pháp này 
với các phương pháp phân tích độ tin cậy khác là không bị 
giới hạn về dạng của hàm trạng thái cũng như kiểu phân 
bố của các biến ngẫu nhiên. Trình tự các bước phân tích 
độ tin cậy theo phương pháp Monte Carlo được thực hiện 
như sau:

- Bước 1: Phát sinh một giá trị ngẫu nhiên của biến sức 
kháng R căn cứ vào dạng phân bố của các tham số đã biết.

Sức kháng mô-men của dầm:
( )( ) ( ) ( )
2ps ps p

a iR i A f i d i� �� � � �� �
� �

 (3)

Trong đó: Aps - Diện tích cốt thép dự ứng lực trong vùng 
chịu kéo; fps - Ứng suất trung bình trong bó thép ứng suất 
trước ở sức kháng danh định; dp - Khoảng cách từ thớ chịu 
nén ngoài cùng tới trọng tâm cốt thép dự ứng lực; a - Chiều 
dày của biểu đồ khối ứng suất tương đương.

- Bước 2: Phát sinh một giá trị ngẫu nhiên của biến hiệu 
ứng tải trọng Q căn cứ thông tin phân bố và các tham số 
đã biết.

Hiệu ứng mô-men do tải trọng tác dụng lên dầm: 
� � � �1 2 3 4( ) ( ) ( ) ( ) ( ) . 1 ( ) ( ) ( )Q i DC i DC i DC i DC i mg IM i LL TTi L i�� � � � � �� � �� �� � (4)

Trong đó: ω - Diện tích đường ảnh hưởng mô-men; DC1, 
DC2, DC3, DC4 - Lần lượt là tải trọng bản thân dầm, tải trọng 
bản mặt cầu, tải trọng lớp phủ mặt cầu, tải trọng kết cấu 
phụ trợ; mg - Hệ số phân bố tải trọng; IM - Độ gia tăng lực 
do xung kích của xe; LL - Hoạt tải HL93; TTL - Tải trọng làn.

- Bước 3: Xác định N giá trị mô phỏng của hàm TTGH.
- Bước 4: Sử dụng chương trình MATLAB để tính toán 

giá trị hàm trạng thái giới hạn.
� �( ) ( )g i R i Q i� �  (5)

- Bước 5: Lưu giá trị đã tính toán � �1 2 3( ) , , ,..., Ng i g g g g� .
- Bước 6: Lặp lại bước (1) - (4) cho đến khi i = N.
- Bước 7: Tính xác suất phá hoại (bằng tổng số giá trị 

biến g < 0 chia cho tổng số giá trị biến N đã mô phỏng).

Hình 3.1: Sơ đồ khối tính toán chỉ số độ tin cậy 
theo phương pháp Monte Carlo
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3.2. Phương pháp Hasofer Lind
Theo phương pháp Hasofer-Lind, chỉ số độ tin cậy được 

định nghĩa là khoảng cách ngắn nhất từ gốc tọa độ đến 
mặt trạng thái giới hạn � �1 2, ,..., 0

nZ Z Zg � . Nếu hàm trạng thái 
giới hạn là phi tuyến thì cần phải tiến hành phép lặp để tìm 
điểm thiết kế � �* * *

1 2, , ..., nZ Z Z trong không gian các biến rút gọn 
sao cho β tương ứng với khoảng cách ngắn nhất, được thể 
hiện ở Hình 3.2.

Hình 3.2: Vị trí điểm thiết kế theo phương pháp Hasofer-Lind [1]

Ưu điểm của phương pháp Hasofer-Lind là không mắc 
lỗi sai số do tuyến tính hóa, vì vậy quá trình lặp trên máy 
tính dễ dàng và hiệu quả, các điểm thiết kế được điều chỉnh 
trong quá trình lặp. Tuy nhiên, cần phải chọn giá trị ban đầu 
thích hợp để cho kết quả tính toán hội tụ. Quá trình lặp ở 
bước n được thực hiện bằng cách dùng kết quả của bước 
(n-1) làm đầu vào nên có thể xảy ra hiện tượng tích lũy sai 
số. Bên cạnh đó, phương pháp Hasofer-Lind sẽ khó thực 
hiện khi phương trình trạng thái chỉ có nghiệm bằng số. 

Phân tích độ tin cậy theo phương pháp Hasofer-Lind 
được thực hiện như sau:

- Bước 1: Xây dựng hàm trạng thái giới hạn cho các biến 
ngẫu nhiên X(i).

- Bước 2: Chọn điểm thiết kế ban đầu bằng cách giả sử 
các giá trị cho các biến ngẫu nhiên. Giải phương trình trạng 
thái giới hạn � �1 2, ,..., 0

nX X Xg �  cho biến ngẫu nhiên còn lại. Điều 
này đảm bảo rằng điểm thiết kế nằm trên ranh giới thất bại. 
Các giá trị trung bình thường là lựa chọn ban đầu.

*
1

*
2

ps

ps

X A

X f

�

�

   *
3 1
*
4 2

X DC
X DC

�

�

   *
5 3
*
6 4

X DC
X DC

�

�

   *
7
*
8

X IM
X LL

�

�

   *
9X TTL�

� � � �* * * * * * * * * *
10 1 2 3 4 5 6 7 8 91

2p
aX X X d X X X X mg X X X�� � � �� � � � � � � � � � � � � �� � � �� �

 (6)

- Bước 3: Xác định các biến thiên giảm *
iZ  tương ứng với 

các điểm thiết kế *
iX .

*
* i X
i

X

XZ �
�
�

�  (7)

Ta được ma trận � �*Z gồm 1 cột và 10 hàng � �

*
1
*

* 2

*
10

...

Z
Z

Z

Z

� �
� �
� �� � �
� �
� �
� �

- Bước 4: Xác định các đạo hàm của hàm trạng thái giới 
hạn đối với các biến thiên giảm bằng công thức sau:

i

i i i

g g gi
X

Z X i X

X
Z

�
� � ��

� � � �
� � � �

 (8)

Từ đạo hàm riêng của hàm trạng thái giới hạn đối với các 
biến thiên giảm ta được ma trận � �G  gồm 1 cột và 10 hàng.

� �

1

2

10

...

G
G

G

G

� �
� �
� �� � �
� �
� �� �

  Với g
i

i

G
Z
�

� �
�

 tại điểm thiết kế.

- Bước 5: Tính toán chỉ số độ tin cậy.

� � � �
� � � �

*T

T

G Z

G G
�

�
�

�
 (9)

 
- Bước 6: Tính toán một cột vector chứa các yếu tố được 

xét đến.

� � � �
� � � �T

G

G G
� �

�
 (10)

- Bước 7: Xác định một điểm thiết kế mới trong các biến 
thiên giảm cho (n-1).

*
i iZ � �� �  (11)

- Bước 8: Xác định các giá trị điểm thiết kế tương ứng 
trong tọa độ ban đầu cho các giá trị (n-1) trong bước 7.

* *
i ii X i XX Z� �� � �  (12)

- Bước 9: Xác định giá trị của biến ngẫu nhiên còn lại.
- Bước 10: Lặp lại các bước từ 3 đến 9 cho đến khi β và 

điểm thiết kế *
iX  hội tụ.

Hình 3.3: Sơ đồ khối tính toán chỉ số độ tin cậy 
theo phương pháp Hasofer-Lind [1]
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3.3. Đối tượng nghiên cứu
Trong nghiên cứu này, dầm bê tông cốt thép ứng suất 

trước tiết diện I dài 33 m và 24,5 m của công trình cầu thực 
tế được lựa chọn để phân tích độ tin cậy. Công trình cầu 
này được thiết kế theo Tiêu chuẩn 22 TCN 272- 05 và TCVN 
11823-2017 với quy mô vĩnh cửu. Dầm I được chế tạo bằng 
bê tông loại C50 có cường độ chịu nén là 50 MPa và cáp dự 
ứng lực loại 270 ASTM A416.

Trong dầm I bê tông cốt thép ứng suất trước, những 
tham số liên quan đến hàm trạng thái như tĩnh tải, hoạt tải, 
cường độ thép dự ứng lực... là các đại lượng độc lập ngẫu 
nhiên và ảnh hưởng ít nhiều đến độ tin cậy của dầm. Những 
đại lượng này có kiểu phân bố, giá trị kỳ vọng (λ) và độ lệch 
chuẩn (ν) tương ứng. Theo [Nowak,1999] ta có đặc tính của 
các tham số được thống kê trong Bảng 3.1 và Bảng 3.2.

Bảng 3.1. Thống kê đặc tính tham số

Tham số λ ν Hàm phân bố
DC1 1,03 0,08 Normal
DC2 1,05 0,08 Normal
DC3 1,00 0,25 Normal
DC4 1,05 0,10 Normal
LL - 0,12 Normal
fps 1,11 0,12 Lognormal
IM 0,10 0,08 Normal

Bảng 3.2. Thống kê kỳ vọng của hoạt tải (LL)

Chiều dài dầm (m) Kỳ vọng (λ)
24,5 1,31
33,0 1,30

4. KẾT QUẢ TÍNH TOÁN VÀ NHẬN XÉT
Từ các khái niệm, công thức và thuật toán, chương 

trình phân tích độ tin cậy được xây dựng bằng phần mềm 
Matlab. Kết quả phân tích độ tin cậy của dầm I bê tông 
cốt thép ứng suất trước được thống kê trong Bảng 4.1. Chỉ 
số độ tin cậy cho dầm 24,5 m lần lượt là 4,32 và 4,37 khi 
tính theo hai phương pháp Monte Carlo và Hasofer Lind. 
Tương tự, chỉ số độ tin cậy cho dầm 33 m là 3,92 và 3,88 khi 
tính theo hai phương pháp Monte Carlo và Hasofer Lind. 
Kết quả cho thấy độ tin cậy Monte Carlo và Hasofer Lind  
được tính  theo hai phương pháp là gần bằng nhau. Vì vậy, 
trong bài toán này, phương pháp Hasofer-Lind có thể được 
sử dụng để tiết kiệm thời gian và chi phí tính toán so với 
phương pháp Monte Carlo. 

Bảng 4.1. Độ tin cậy mô-men của dầm I

Chiều dài nhịp (m) Monte-Carlo Hasofer-Lind
24,5 4,32 4,37
33,0 3,92 3,88

Chỉ số độ tin cậy β của dầm I 33 m và dầm I 24,5 m khá 
cao so với độ tin cậy mục tiêu (β = 3,5) cho thấy những dầm 
cầu này được thiết kế rất an toàn. Một vấn đề quan trọng 
được đặt ra là với cùng kích thước tiết diện thì dầm cầu chịu 
được hoạt tải vượt quá bao nhiêu phần trăm so với tải trọng 
thiết kế. Các trường hợp tăng tải trọng hoạt tải lên được 

thực hiện để tìm ra được mức tải trọng mà dầm cầu có thể 
chịu tương ứng với chỉ số độ tin cậy β = 3,5. Quan hệ giữa 
chỉ số độ tin cậy và tải trọng tăng thêm được thể hiện trong 
Hình 4.1 và Hình 4.2.

Để đảm bảo độ tin cậy của dầm không nhỏ hơn độ tin 
cậy mục tiêu (β = 3,5) cần đảm bảo rằng những dầm cầu 
này được khai thác sử dụng đúng với hoạt tải thiết kế HL93. 
Trong trường hợp cần phải tăng tải trọng thì không được 
phép tăng vượt quá hoạt tải thiết kế 44% đối với dầm I 24,5 
m và 21% đối với dầm I 33 m.

Bảng 4.2. Độ tin cậy ứng với các mức tăng tải trọng hoạt tải

Hoạt tải Dầm I 24,5 m Dầm I 33 m
100% 4,37 3,88
110% 4,17 3,70
130% 3,77 3,34
150% 3,38 2,98
170% 2,98 -

Hình 4.1: Biểu đồ quan hệ chỉ số độ tin cậy 
và biến động tải trọng (HL93) cho dầm 24,5 m

Hình 4.2: Biểu đồ quan hệ chỉ số độ tin cậy 
và biến động tải trọng (HL93) cho dầm 33 m

5. KẾT LUẬN
Mục tiêu chính của nghiên cứu này là cung cấp sự hiểu 

biết chung về đánh giá an toàn cho kết cấu dầm bê tông 
cốt thép ứng suất trước theo mô-men. Các kết quả đạt 
được của nghiên cứu như sau:

- Đưa ra một qui trình chuẩn để tính toán, phân tích chỉ số 
độ tin cậy theo phương pháp Monte-Carlo và Hasofer-Lind;
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- Tính toán chỉ số độ tin cậy cụ thể cho dầm I bê tông 
cốt thép ứng suất trước. Kết quả cho thấy rằng, việc tính 
toán theo hai phương pháp cho kết quả tương tự nhau. 
Vì vậy, có thể dùng Hasofer-Lind cho các bài toán tương 
đương để giảm thời gian và chi phí tính toán.

- Đối với dầm cầu thực tế cụ thể I 24,5 m và dầm I 33 m, 
khi tăng tải trọng hoạt tải HL93 lên lần lượt là 44% và 21% 
thì dầm vẫn đảm bảo an toàn 99,98% (β = 3,5) khi đánh giá 
theo độ tin cậy.
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TÓM TẮT: Trong bài báo này, tác giả đã xây dựng cơ 
sở lý thuyết phục vụ việc tính toán tần số phản cộng 
hưởng, là điểm không của hàm đáp ứng tần số, của 
dầm đàn hồi có nhiều vết nứt. Bài báo đã tiến hành 
phân tích sự phụ thuộc của tần số phản cộng hưởng 
vào vị trí vết nứt và vị trí đo đạc tần số phản cộng 
hưởng của dầm công xôn. Kết quả phân tích này là 
tiền đề để áp dụng tần số phản cộng hưởng cho việc 
chẩn đoán vết nứt trong dầm đàn hồi.

TỪ KHÓA: Dầm có nhiều vết nứt, tần số phản cộng hưởng.

ABSTRACT: The present paper deals with establishing 
theoretical basics for calculation of antiresonant 
frequencies, the zeros of frequency response function, 
of multiple cracked beams. There is conducted a 
numerical analysis of the antiresonant frequencies in 
dependence not only on crack location and depth but 
also upon the position where antiresonant frequencies 
have been measured. The obtained results provide 
useful tool for crack identification in beam structures 
based on measurement of antiresonant frequencies.

KEYWORDS: Multi-crack  beams, antiresonant 
frequency.

Tần số phản cộng hưởng của dầm công xôn có vết nứt

n ThS. PHẠM THỊ BA LIÊN
     Trường Đại học Giao thông vận tải

làm giảm đáng kể biên độ dao động cộng hưởng. Nói chung, 
lực tác dụng với một biên độ bé cũng có thể gây nên một dao 
động cưỡng bức với biên độ rất lớn nếu tần số của nó gần với 
tần số dao động riêng. Tần số của lực kích động gây nên hiện 
tượng cộng hưởng gọi là tần số cộng hưởng. Do hiện tượng 
cộng hưởng chỉ xảy ra khi tần số lực kích động bằng tần số 
dao động riêng, nên nhiều khi người ta cũng gọi tần số dao 
động riêng là tần số cộng hưởng.

Tần số phản cộng hưởng, theo định nghĩa là tần số của 
ngoại lực tác dụng làm cho biên độ dao động cưỡng bức 
đạt cực tiểu (có thể triệt tiêu hoặc rất bé). Trong thực tế, khi 
cản nhỏ người ta coi tần số phản cộng hưởng chính là tần 
số ngoại lực để hàm đáp ứng tần số bằng 0, các điểm này 
được gọi là các điểm không (zeros) của hàm đáp ứng tần số. 
Hay trong một số trường hợp, người ta coi tần số phản cộng 
hưởng là tần số ngoại lực làm cho trở kháng (Impedance) đạt 
giá trị vô cùng lớn hay hàm cơ động (Mobility) triệt tiêu. Như 
vậy, để tìm tần số phản cộng hưởng người ta chỉ cần tìm các 
điểm không của hàm đáp ứng tần số hay hàm cơ động.

Tần số phản cộng hưởng được bắt đầu nghiên cứu khi 
các nhà cơ học tìm cách giảm rung hoặc tắt chấn cho máy 
móc, thiết bị [1-3]. Sau đó, tần số phản cộng hưởng được 
sử dụng để điều chỉnh mô hình tính toán [4-6]. Tần số phản 
cộng hưởng của dầm có một vết nứt đã được nghiên cứu 
trong các công trình [7-10]. Các tác giả của các công trình 
[11-16] đã sử dụng tần số phản cộng hưởng để chẩn đoán 
vết nứt trong kết cấu thanh và dầm, nhưng họ chưa quan 
tâm đến việc tính toán và đo đạc tần số phản cộng hưởng 
như thế nào. Gần đây, các tác giả của các công trình [17-
18] đã quan tâm đến việc thiết lập phương trình để tính 
toán tần số phản cộng hưởng trong dao động dọc trục của 
thanh có nhiều vết nứt và sử dụng các phương trình để 
chẩn đoán vết nứt bằng tần số phản cộng hưởng.

Bài báo này dựa trên lý thuyết tổng quát về dao động 
của dầm đàn hồi có nhiều vết nứt được trình bày trong [19], 
tác giả đặt vấn đề xây dựng cơ sở lý thuyết để tính toán 
tần số phản cộng hưởng của dầm có nhiều vết nứt với mục 
đích để giải bài toán chẩn đoán vết nứt trong dầm đàn hồi 
bằng cách đo đạc các tần số phản cộng hưởng.

2. TẦN SỐ PHẢN CỘNG HƯỞNG CỦA DẦM CÓ 
NHIỀU VẾT NỨT

Trước hết ta xét bài toán dao động cưỡng bức của dầm, 
được mô tả bằng phương trình:

. (1)
Đưa phương trình trên vào miền tần số ta được:

4
4

04
( , ) ( , ) ( ) ( ) / .d x x P x x EI
dx

� � � � ��
� � � �  (2)

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Khái niệm cộng hưởng mặc dù đã quen thuộc đối với 

nhiều người, nhất là các chuyên gia về dao động và âm 
học, nhưng phản cộng hưởng vẫn là một khái niệm mới 
chỉ được sử dụng ở một vài công trình về điều khiển và cập 
nhật mô hình, chưa có được cơ sở lý thuyết chặt chẽ. Công 
trình này đặt vấn đề nghiên cứu tần số phản cộng hưởng 
của một dầm đàn hồi có vết nứt với mục tiêu để chẩn đoán 
vết nứt bằng cách đo đạc các tần số phản cộng hưởng.

Cộng hưởng là một khái niệm bắt nguồn từ âm học, ví 
dụ hộp cộng hưởng trong các dụng cụ âm nhạc. Tuy nhiên, 
hiện nay khái niệm cộng hưởng được sử dụng trong rất nhiều 
ngành kỹ thuật: cộng hưởng âm học, cơ học, điện từ hay cộng 
hưởng từ hạt nhân (nuclear magnetic resonance). Có một 
điều chắc chắn là cộng hưởng gắn liền với dao động, tức dao 
động cộng hưởng và dao động cộng hưởng chỉ có thể là dao 
động cưỡng bức, tức khi có lực ngoài tác dụng. Từ lâu, người 
ta đã biết hiện tượng cộng hưởng là hiện tượng biên độ dao 
động cưỡng bức tăng khi tần số lực kích động tiến gần đến 
tần số riêng. Lúc này, biên độ dao động có thể vô cùng lớn 
nếu sự hao tán năng lượng rất nhỏ, nhưng lực cản lớn có thể 
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Bây giờ ta ký hiệu nghiệm tổng quát của phương trình 
thuần nhất trong trường hợp dầm có n vết nứt là 0 ( , )x ��  
và theo [19] có dạng: 

Φ0(x,ω) = CΦ1(x,ω) + DΦ2(x,ω), (3)
Trong đó:

��
��

��������
n

j
jj

n

j
jj exKxLxexKxLx

1
222
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111 ),(),(),(;),(),(),( ��������  (4)

Với các vector tham số T
n

T
n ),...,(,),...,( 22121111 ������ �� được 

xác định từ hệ thức truy hồi. 

]),(),([;]),(),([
1

1
222

1

1
111 ��

�

�

�

�

��������������
j

k
kjkjjj

j

k
kjkjjj eeSeLeeSeL ����������  (5)

Với các hàm  1( , )L x � , 2 ( , )L x �  cho trong Bảng 2.1 và 

. (6)

Khi đó, nghiệm tổng quát của phương trình (2) sẽ bằng:
� � � �0, , ( , ),Qx x x� � � �� �� �  (7)

Trong đó:
� � � �0 0 0 0

0

( , ) ( ) , ( ) ( ) , ,
x

Q x P H x s x x ds P H x x� � � � � � �� � � � ��  (8)

0 ( ) ( ) / .P P EI� ��

� � � � � � 30, khi 0
( , ) ; , sinh sin / 2 .

, khi 0
x

H x h x x x
h x x
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�

��
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 (9)

Thay biểu thức: Φ0(x,ω) = CΦ1(x,λ) + DΦ2(x,λ) vào (3), 
rồi sau đó sử dụng điều kiện biên tổng quát tại đầu phải 
dầm ta được:

Từ đó ta có thể tìm được các hằng số C, D bằng:

 (10)

Trong đó: p1 và q1 là cấp các đạo hàm tương ứng với các 
điều kiện biên được mô tả trong Bảng 2.1 và:

   (11)

Cuối cùng, nghiệm của phương trình (2) thỏa mãn các 
điều kiện biên là:

 (12)

Như vậy, ta đã xác định biểu thức tổng quát của bài 
toán dao động cưỡng bức làm công cụ để nghiên tính toán 
hàm đáp ứng tần số và nghiên cứu tần số phản cộng hưởng 
của dầm.

Bảng 2.1. Các hàm biên và cấp đạo hàm điều kiện biên

Điều kiện biên L1(x, λ) L2(x, λ) p1 q1

Ngàm cứng hai 
đầu sinhλx-sinλx coshλx-cosλx 0 1

Tự do hai đầu sinhλx+sinλx coshλx+cosλx 2 3
Gối tựa hai đầu sinhλx sinλx 0 2

Công xôn sinhλx-sinλx coshλx-cosλx 2 3

Theo định nghĩa, hàm đáp ứng tần số (Frequency 
Response Function) của dầm được xác định bằng:

0 0 0( , , ) ( , , ) / ( )FRF x x x x P� � ��� . (13)
Sử dụng công thức (12) ta nhận được biểu thức tổng 

quát của hàm đáp ứng tần số của dầm đàn hồi ở dạng:

 (14)

Trong đó: Hàm H(x,λ) được xác định trong (9) và các 
hàm 1 0( , )C x � , 1 0( , )D x �  và D(λ) xác định trong (11).

Từ phương trình (12) ta có thể nhận được phương trình 
để xác định tần số cộng hưởng và tần số phản cộng hưởng 
của dầm đàn hồi như sau:

Thứ nhất, phương trình để xác định tần số cộng hưởng 
là: . (15)

Thứ hai, phương trình để xác định tần số phản cộng 
hưởng là:

. (16)
Một trường hợp riêng quan trọng là khi điểm đo đáp 

ứng trùng với điểm lực tác dụng, gọi tắt là điểm đo tần số 
phản cộng hưởng, thì phương trình để tìm tần số phản 
cộng hưởng có dạng:

 (17)
hay: 

 (18)

Tất cả các phương trình đã được thiết lập nêu trên sẽ 
được áp dụng để nghiên cứu sự phụ thuộc của tần số phản 
cộng hưởng vào vị trí, độ sâu vết nứt và điểm đo tần số 
phản cộng hưởng cho dầm công xôn.

3. KẾT QUẢ TÍNH TOÁN SỐ
Trước tiên, chúng ta viết lại các phương trình cơ bản 

để xác định tần số cộng hưởng và phản cộng hưởng trong 
trường hợp có một vết nứt như sau:

D(λ) = D0(λ) + γ[L1
''(e,λ) D1(λ,e) + L2

''(e,λ) D2(λ,e)] = 0, (1)
R0(x,x0,λ,e) + γ[L1

''(e,λ) R1(x,x0,λ,e) + L2
''(e,λ) R2( x,x0,λ,e)] = 0, (2)

Trong đó: 

 (3)

Xét dầm công xôn với p = 2, q = 3 và các hàm

ba nghiệm đầu tiên của các phương trình (1) và (2) được 
chuẩn hóa bởi nghiệm của các phương trình này khi không 
có vết nứt được trình bày trong các Hình 3.1 - 3.3. Trong đó, 
tần số phản cộng hưởng của dầm công xôn được tính khi 
điểm đo tần số phản cộng hưởng là đầu tự do của dầm (xd 
= xf = 1.0). 
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Hình 3.1: Tần số cộng hưởng và phản cộng hưởng thứ nhất 
của dầm công xôn (nứt/không nứt) phụ thuộc vào vị trí 

và độ sâu vết nứt

Hình 3.2: Tần số cộng hưởng và phản cộng hưởng thứ hai 
của dầm công xôn chuẩn hóa (nứt/không nứt) phụ thuộc vào vị trí 

và độ sâu vết nứt

Hình 3.3: Tần số cộng hưởng và phản cộng hưởng thứ ba 
của dầm công xôn chuẩn hóa (nứt/không nứt) phụ thuộc vào vị trí 

và độ sâu vết nứt

Hình 3.4: Tần số phản cộng hưởng thứ nhất của dầm công xôn 
bị nứt chuẩn hóa (nứt/không nứt) phụ thuộc vào vị trí 

điểm đo tần số phản cộng hưởng
Dễ dàng nhận thấy, tần số cộng hưởng không có điểm 

nút, trong khi đó tần số phản cộng hưởng thứ nhất có một 
điểm nút tại 0,26. Tần số cộng hưởng thứ hai và thứ ba thì 
có lần lượt 1 và 2 điểm nút, còn tần số phản cộng hưởng 
thứ hai và thứ ba có lần lượt 2 và 3 điểm nút. 

Sự thay đổi tần số phản cộng hưởng thứ nhất do vết 
nứt, được xác định bằng tỷ số giữa tần số phản cộng hưởng 
của dầm bị nứt trên tần số phản cộng hưởng của dầm 
không bị nứt, phụ thuộc vào vị trí điểm đo khi vị trí vết nứt 
tại các vị trí khác nhau được cho trong Hình 3.4. Khảo sát 
các đồ thị trong Hình 3.4 ta thấy sự thay đổi tần số phản 
cộng hưởng nói chung giảm khi vị trí điểm đo thay đổi từ 
đầu ngàm đến đầu tự do. Tốc độ thay đổi tần số phản cộng 
hưởng khi điểm đo qua vị trí vết nứt có sự gián đoạn. Riêng 
trường hợp vết nứt xuất hiện tại đầu ngàm của dầm thì sự 
thay đổi của tần số phản cộng hưởng do vết nứt sẽ tăng 
dần khi điểm đo di chuyển từ đầu ngàm sang đầu tự do. 
Hiển nhiên, nếu vết nứt xuất hiện tại đầu tự do thì tần số 
phản cộng hưởng không bị thay đổi.

4. KẾT LUẬN
Trong bài báo này, tác giả đã xây dựng cơ sở lý thuyết 

để tính toán tần số phản cộng hưởng của dầm đàn hồi có 
nhiều vết nứt và tính toán ví dụ minh họa cho dầm công 
xôn có một vết nứt.

Kết quả tính toán số cho thấy, tần số phản cộng hưởng 
không chỉ thay đổi do vết nứt (vị trí và độ sâu) mà còn phụ 
thuộc cả vào vị trí đo đạc tần số phản cộng hưởng. Điều này 
khác hẳn với tần số cộng hưởng không phụ thuộc vào vị trí 
đo và do đó tần số phản cộng hưởng cung cấp nhiều thông 
tin hơn tần số cộng hưởng cho việc chẩn đoán vị trí vết nứt.

Kết quả nhận được có thể áp dụng để chẩn đoán vết 
nứt trong các kết cấu dầm chịu uốn bằng cách đo đạc tần 
số phản cộng hưởng (là điểm không của hàm đáp ứng tần 
số), dễ dàng hơn nhiều việc đo đạc các tần số cộng hưởng 
(là các đỉnh cục bộ của hàm đáp ứng tần số).

Lời cảm ơn: Tác giả xin trân trọng cảm ơn Trường Đại 
học GTVT đã tài trợ để tác giả thực hiện Đề tài mã số T2021-
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TÓM TẮT: Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu về 
độ nhám bề mặt của màng mỏng được phủ bằng 
phún xạ magnetron đồng thời các bia graphite và Ti 
trong môi trường plasma Ar+C2H2. Đây là phương 
pháp cho tốc độ phủ cao gấp hai lần so với phương 
pháp phún xạ đơn thuần. Độ nhám bề mặt thấp là 
ưu thế lớn cho các ứng dụng giảm ma sát và chống 
mòn. Độ nhám bề mặt màng được khảo sát theo sự 
thay đổi của hàm lượng Ti nhờ vào việc thay đổi mật 
độ năng lượng trên bia Ti trong khi áp suất buồng 
phủ, thế điện âm trên đế, mật độ năng lượng trên 
bia graphite được giữ không đổi.

TỪ KHÓA: Nanocomposite, phún xạ magnetron, 
hình ảnh bề mặt màng, kính hiển vi lực nguyên tử.

ABSTRACT: In this paper, we present the results 
about surface roughness of thin films deposited via 
magnetron co-sputtering of graphite and Ti targets 
in Ar+C2H2 plasma. With this deposition method, the 
deposition rate is 2 times higher compared to that of 
co-sputtering in Ar plasma. Low surface roughness 
is a big advantage for tribological applications. The 
surface roughness of thin films were investigated 
as changing the power density of Ti target while the 
deposition pressure, bias voltage, and power density 
of graphite target were kept unchanged. 

KEYWORDS: Nanocomposite, magnetron sputtering, 
morphology, AFM.

Ảnh hưởng mật năng lượng trên bia Ti 
đến độ nhám bề mặt màng mỏng nanocomposite 
có nền DLC phủ bằng magnetron
n TS. LÊ VĂN AN 
      Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
n PGS. TS. BÙI XUÂN LÂM
      Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh

dụng của carbon giống kim cương [2]. Việc đưa một số 
kim loại vào nền DLC để tạo nên màng nanocomposite sẽ 
vẫn giữ được các tính chất ưu việt của DLC đã được chứng 
minh, đồng thời khắc phục những nhược điểm của nó 
[3,4]. Màng có độ cứng cao bởi tinh thể nano TiC và tỷ lệ 
sp3 (cấu trúc kim cương của carbon) hình thành trong quá 
trình phủ, hệ số ma sát thấp do có sự chuyển hóa từ cấu 
trúc sp3 (giống kim cương) sang sp2 (giống graphite) trong 
quá trình chịu tải [5,6] (sự chuyển hóa này giúp hình thành 
một lớp bôi trơn rắn giàu graphite). Đồng thời, khi tải trọng 
vượt quá giới hạn bền, các hạt nano TiC trượt trong nền vô 
định hình DLC để giải tỏa ứng suất, tránh được hiện tượng 
vỡ giòn [7,8], đây là hiện tượng rất thường gặp ở các vật 
liệu có độ cứng cao. Như vậy, màng nanocomposite sẽ có 
tính chất thay đổi theo tải tác dụng: cứng khi tải tác dụng 
chưa vượt quá giới hạn và khi tải tác dụng vượt quá giới 
hạn nó sẽ “dẻo”, nhằm tránh hiện tượng vỡ giòn. Có thể 
thấy rằng, cấu trúc và độ nhám bề mặt màng phụ thuộc 
vào mật độ năng lượng trên bia kim loại. Trong các công 
bố trước đây, chúng tôi đã trình bày chế tạo màng mỏng 
nanocomposite có nền DLC bằng phương pháp phún xạ 
trong môi trường khí C2H2 và ảnh hưởng của hàm lượng 
Ti cấu trúc của màng có nền DLC. Trong nghiên cứu này, 
chúng tôi trình bày sự ảnh hưởng của mật độ năng lượng 
trên bia Ti đến độ nhám bề mặt màng. Độ nhám bề mặt 
màng được xác bằng kính hiển vi lực nguyên (AFM) khi 
màng được phủ ở các chế độ khác nhau bằng phương 
pháp phún xạ kết hợp hóa học.

  
2. THÍ NGHIỆM 
Các màng nanocomposite có nền DLC được phủ lên các 

tấm Si [100] (đường kính 100 mm, bề dày 450 µm, độ nhám 
bề mặt Ra=2 nm). Trước khi đưa vào buồng, các miếng Si 
được làm sạch bằng siêu âm trong dung dịch acetone, 
sau đó tiếp tục được làm sạch trong ethanol trong vòng 
15 phút. Sau khi được đưa vào buồng phủ, chúng được 
nung nóng đến 1500C trong vòng 30 phút để đảm bảo thải 
hết khí bị hấp thụ trên bề mặt đế. Màng mỏng có nền DLC 
được chế tạo bằng phương pháp phún xạ magnetron 2 
bia carbon và Ti cùng lúc trong plasma Ar (40 cm3/phút) có 
khí C2H2 (10 cm3/phút). Áp suất buồng phủ được duy trì ở 
giá trị 0,8 Pa trong suốt quá trình phủ màng. Thế điện âm 
RF đặt trên đế được đặt nhỏ hơn 150 V để có được tốc độ 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Carbon giống kim cương (Diamond Like Carbon, 

thường được viết tắt là DLC hoặc a-C, hoặc a-C:H (nếu có 
chứa hydro)) là vật liệu vô định hình bao gồm các cấu trúc 
sp3 (giống kim cương) và sp2 (giống graphite). DLC lần đầu 
tiên được chế tạo dưới dạng màng mỏng bởi Sol Aisenberg 
vào năm 1971, thuật ngữ DLC cũng bắt đầu được sử dụng 
từ đó [1]. DLC được biết đến như là vật liệu có tính chống 
mòn tốt, ma sát thấp. Tuy vậy, những bất lợi như ứng suất 
nội cao, dễ vỡ giòn, tính bền nhiệt kém giới hạn các ứng 
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phủ cao và ứng suất nội của màng không quá lớn (màng 
không bị bong tróc sau khi phủ). Tuy nhiên, nếu thế điện 
quá thấp thì tính sít chặt và độ cứng của màng thấp do các 
tinh thể TiC không thể hình thành. Chúng tôi đã thiết kế thí 
nghiệm theo phương pháp Taguchi [9,10],  tiến hành nhiều 
thí nghiệm ở các chế độ khác nhau và thấy rằng nếu không 
gia nhiệt để nung nóng đế trong suốt quá trình phủ, các 
tinh thể TiC chỉ có thể hình thành ở các thế điện lớn hơn 
80 V. Vì vậy, thế điện 120 V được lựa chọn khi chế tạo màng 
nanocomposite. Mật độ năng lượng trên bia graphite được 
giữ không đổi là 10,5 W/cm2. Mật độ năng lượng trên bia Ti 
được điều chỉnh nhằm tạo ra các loại màng có cấu trúc tế vi 
và hình ảnh bề mặt khác nhau.

Kính hiển vi lực nguyên tử (Atomic Force Microscopy - 
viết tắt là AFM) được sử dụng để nghiên cứu topography 
bề mặt của màng phủ. Quá trình xác định topography 
bằng AFM được tiến hành trong điều kiện phòng thí 
nghiệm, với mode tiếp xúc mũi dò làm bằng Si3N4. Diện 
tích vùng quét là 2x2 μm2, điện thế quét 2 volt và tần số 
quét 1 Hz. AFM được liên kết với một máy tính có cài đặt 
phần mềm phân tích hình ảnh cho hiển thị một cách chi 
tiết topography của màng trên không gian 3 chiều với độ 
phân giải 256x256 pixel.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN  
Bề mặt của màng phủ lên các miếng Si [100] (Ra = 2 

nm) được quan sát bởi kính hiển vi lực nguyên tử AFM 
(Shimadzu-9500 J2, diện tích quét 2x2 μm2) thể hiện trên 
Hình 3.1 - 3.5.

Hình 3.1: Ra = 2,7 nm

Hình 3.2: Ra = 3,1 nm

Hình 3.3: Ra = 5,1 nm

Hình 3.4: Ra = 6,3 nm

Hình 3.5: Ra = 10,6 nm
Hình 3.1 - 3.5: Bề mặt của các màng có được 

từ kính hiển vi lực nguyên tử (AFM)

[1] - 0 at.%Ti (màng DLC)
[2] - 5 at.%Ti, (màng chưa có TiC)
[3] - 18 at.%Ti, (màng TiC/a-C:H)
[4] - 32 at.%Ti, (màng TiC/a-C:H)
[5] - 47 at.% (màng TiC)
Kết quả hình ảnh có thể dễ dàng nhận thấy, khi hàm 

lượng Ti càng nhiều thì bề mặt của màng càng nhám hơn 
(Ra tăng). Với màng DLC, độ nhám đo được là 2,7 nm (Hình 
3.1). Ở hàm lượng 5at.% Ti, chưa có các tinh thể nano TiC, 
màng vẫn là vô định hình, chưa có nhiều các cụm nguyên 
tử tạo nên sự lồi lõm trên bề mặt màng, vì vậy, độ nhám 
chỉ tăng nhẹ, Ra =  3,1 nm (Hình 3.2). Khi hàm lượng Ti đạt 
từ 18 at.% trở lên, trong màng có các tinh thể nano TiC, bề 
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mặt của màng bắt đầu xuất hiện các đỉnh nhọn, nó không 
còn mịn và trở nên “thô” hơn, độ nhám tăng lên rõ rệt (Hình 
3.3, 3.4). Đặc biệt, khi không còn a-C:H vô định hình (ở 47 
at.%Ti), các đỉnh nhám xuất hiện trên toàn bộ bề mặt màng 
và độ nhám tăng đến giá trị rất lớn (Ra = 10,6 nm) (Hình 3.5). 
Hiện tượng tăng độ nhám của màng khi tăng hàm lượng Ti 
do 2 nguyên nhân: sự hình thành các tinh thể trong màng 
và việc giảm năng lượng tới đế của các nguyên tử (ion) do 
tăng va chạm giữa các nguyên tử (ion) trên đường tới đế 
(có nhiều Ti phún xạ từ bia do tăng mật độ năng lượng trên 
bia Ti). Việc giảm năng lượng của các nguyên tử (ion) khi 
đến đế dẫn đến hình thành các đám nguyên tử trên bề mặt 
màng (do các nguyên tử (ion) đến đế không đủ năng lượng 
để xuyên vào lớp trong của màng đang hình thành làm 
tăng độ nhám đã được mô tả trong [11].

4. KẾT LUẬN
- Độ nhám bề mặt của màng được chế tạo bằng phún 

xạ magnetron kết hợp hóa học phụ thuộc vào mật độ năng 
lượng trên bia Ti. Khi hàm lượng Ti càng nhiều thì bề mặt 
của màng càng nhám hơn (Ra tăng):

+ Với màng DLC có độ nhám đo được là 2,7 nm. Ở hàm 
lượng 5at.% Ti, chưa có các tinh thể nano TiC, Ti tồn tại trong 
màng dưới dạng nguyên tử, màng vẫn là vô định hình, độ 
nhám chỉ tăng nhẹ, Ra =  3,1 nm. 

+ Khi hàm lượng Ti đạt từ 18 at.% đến 32 at.%, trong 
màng có các tinh thể nano TiC, bề mặt của màng bắt đầu 
xuất hiện các đỉnh nhọn, nó không còn mịn và trở nên “thô” 
hơn, độ nhám tăng lên tương ứng 5,1 nm và 6,3 nm. 

+ Đặc biệt ở 47 at.%Ti, khi không còn a-C:H vô định 
hình, các đỉnh nhám xuất hiện trên toàn bộ bề mặt màng 
và độ nhám tăng đến giá trị rất lớn Ra = 10,6 nm. 

- Kết quả này cho thấy màng nanocomposite có độ 
nhám bề mặt trong khoảng 5 - 6 nm (phủ trên các tấm Si). 
Độ nhám bề mặt thấp là ưu thế lớn cho loại màng này trong 
các ứng dụng kỹ thuật, trong đó có các ứng dụng giảm ma 
sát và chống mòn.
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TÓM TẮT: Trong quá trình vận hành hệ thống quan 
trắc, dữ liệu quan trắc của hệ thống định vị toàn cầu 
(GNSS) thuộc hệ thống quan trắc kết cấu công trình 
(SHM) có thể bị mất dưới tác động của nhiều yếu tố 
khác nhau. Bài báo nghiên cứu ứng dụng phương 
pháp mạng nơ-ron nhân tạo (ANN) để phục hồi dữ 
liệu GNSS bị mất. Trước tiên, dữ liệu quan trắc gồm 
nhiệt độ, vận tốc gió, hướng gió, ứng suất và dữ liệu 
GNSS trong một khoảng thời gian đo của một cầu 
dây văng thực tế được trích xuất để nghiên cứu. Mạng 
ANN được ứng dụng để nội suy các dữ liệu GNSS bị 
mất theo các kịch bản khác nhau như 5%, 10%, 30%, 
50% số lượng dữ liệu bị mất. Sau đó, kết quả GNSS 
khôi phục bằng phương pháp ANN được so sánh với 
dữ liệu đo thực tế để đánh giá độ chính xác. Kết quả 
nghiên cứu chỉ ra rằng, số liệu GNSS được nội suy 
bằng ANN có độ chính xác cao chứng tỏ ANN có khả 
năng ứng dụng để nội suy dữ liệu quan trắc bị mất.

TỪ KHÓA: Mạng nơ-ron nhân tạo (ANN), GNSS - 
RTK, quan trắc chuyển vị, cầu dây văng.

ABSTRACT: During the operation of the monitoring 
system, the monitoring data of the Global Navigation 
Satellite System (GNSS) belonging to the structure 
health monitoring system (SHM) may be lost under 
the influence of many different factors. This paper 
studies the application of artificial neural network 
(ANN) method to recover lost GNSS data. First, 
monitoring data including air temperature, wind 
speed, wind direction, stress and GNSS data over 
a measured time period of an actual cable-stayed 
bridge are extracted for study. The ANN is applied 
to interpolate the lost GNSS data under different 
scenarios such as 5%, 10%, 30%, 50% of the lost 
data. Then, the GNSS results recovered by the ANN 
method are compared with the actual measured 
data to evaluate the accuracy. The research results 
show that the GNSS data interpolated by the ANN 
method has high accuracy, proving that the ANN has 
applicability to interpolate the lost observed data.

KEYWORDS: Artificial Neural network (ANN), 
Global Navigation Satellite System - Real Time 
Kinematics (GNSS-RTK), displacement monitoring, 
cable-stayed bridge.

Nghiên cứu ứng dụng mạng nơ-ron để phục hồi số liệu GNSS 
trong quan trắc chuyển vị cầu dây văng

n TS. NGUYỄN THÙY LINH; PGS. TS. HỒ THỊ LAN HƯƠNG
     PGS. TS. NGUYỄN HỮU HƯNG; TS. LÊ VĂN HIẾN
     Trường Đại học Giao thông vận tải

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Đối với cầu dây văng, chuyển vị cầu là một chỉ số 

quan trọng của kết cấu để đánh giá chất lượng công trình. 
Chuyển vị lớn hoặc chuyển vị bất lợi đều có thể gây ra nguy 
hiểm cho cầu, gây ảnh hưởng đến tính toàn khối kết cấu. 
Hệ thống GNSS thuộc hệ thống quan trắc liên tục cầu dây 
văng được sử dụng nhằm xác định chuyển vị tổng thể của 
cầu. Việc đo GNSS động theo thời gian thực (GNSS - RTK) 
đã được khẳng định là giải pháp hiệu quả và đảm bảo độ 
chính xác cho việc quan trắc chuyển vị cầu dây văng [1,2]. 
Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, số liệu này có thể bị 
mất do thời tiết gây ra như gió, nhiệt độ, hoặc do lỗi truyền 
dẫn tín hiệu, lỗi thiết bị... làm cho kết quả đo bị gián đoạn, 
không liên tục, ảnh hưởng đến quá trình phân tích, đánh 
giá tình trạng cầu, từ đó có thể đưa ra các suy luận, các 
quyết định sai lầm trong khai thác cầu. Nghiên cứu [3] đã 
chứng minh rằng, trong hệ thống SHM, 2,5% số lượng dữ 
liệu bị mất tương ứng với 10% số liệu bị nhiễu. Do đó, việc 
khôi phục số liệu GNSS bị mất trong hệ thống SHM là rất 
quan trọng. 

Công trình khoa học [4] đã nghiên cứu khảo sát khả 
năng ứng dụng phương pháp đa thức để phục hồi dữ liệu 
GNSS bị mất của cầu dây văng. Sai số lớn nhất giữa giá trị 
thực đo và giá trị nội suy bằng -4,5 mm khi nội suy 3 dữ 
liệu, bằng -11 mm khi nội suy 4 dữ liệu, bằng -19,8 mm khi 
nội suy 5 dữ liệu, đồng thời cũng kiến nghị phương pháp 
đa thức chỉ phù hợp khi khôi phục tối đa 5 giá trị GNSS bị 
mất. Phương pháp đa thức có nhược điểm là nếu số lượng 
giá trị cần nội suy nhiều thì bậc của đa thức nội suy sẽ phải 
lớn, dẫn đến khó khăn trong tính toán. Đồng thời, phương 
pháp này chỉ thuận tiện trong các bài toán tuyến tính. So 
với phương pháp trên thì phương pháp ANN có ưu điểm 
là có thể xử lý, phân tích với một lượng dữ liệu lớn và quan 
trọng hơn là có thể giải quyết dễ dàng các bài toán phi 
tuyến tính, phức tạp. 

Sử dụng phương pháp học sâu, các nhóm nghiên cứu 
trên thế giới đã khôi phục số liệu đo gia tốc khi quan trắc 
dao động công trình cầu [5,6]. Công bố [7] đã sử dụng 
phương pháp ANN kết hợp với thuật toán Bayes để khôi 
phục số liệu đo vận tốc gió thuộc hệ thống SHM của một 
cột tháp cao 600 m. Tại Việt Nam, trong lĩnh vực quan trắc 
công trình chưa có nhiều nghiên cứu khoa học về ứng 
dụng ANN trong xử lý số liệu đo. Bài báo [8] sử dụng mạng 
nơ-ron nhân tạo để xây dựng mô hình lún của đập thủy 
điện Yaly; một nghiên cứu [9] đã áp dụng ANN trong dự báo 
sụt lún bề mặt do khai thác hầm lò. Hiện nay, chưa có một 
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công trình khoa học nào nghiên cứu về việc phục hồi số 
liệu đo chuyển vị cầu dây văng GNSS bằng phương pháp 
ANN. Đồng thời, công bố khoa học [10] đã chứng minh ảnh 
hưởng của nhiệt độ không khí, vận tốc gió đến chuyển vị 
của điểm giữa nhịp chính cầu dây văng là rất lớn. Vậy nên, 
nhóm tác giả tiến hành nghiên cứu ứng dụng phương pháp 
ANN để phục hồi dữ liệu GNSS - RTK bị mất theo phương X, 
Y, Z tại điểm giữa nhịp chính của một cầu dây văng. 

Đầu tiên, dữ liệu quan trắc trong 2 ngày gồm số liệu đo 
chuyển vị GNSS theo thời gian là 10 phút/1 số liệu của một 
cầu dây văng thực tế tại Việt Nam được trích xuất để nghiên 
cứu. Sau đó, áp dụng ANN để khôi phục số liệu GNSS bị mất 
dựa trên các số liệu đo nhiệt độ, vận tốc gió, hướng gió và 
ứng suất. Kết quả GNSS phục hồi bằng phương pháp ANN 
được so sánh với dữ liệu quan trắc GNSS thực tế để đánh 
giá độ chính xác. Từ đó, thấy rằng ANN hoàn toàn đảm bảo 
độ chính xác, tin cậy trong việc khôi phục số liệu GNSS. 

2. NỘI DUNG
2.1. Nguyên lý hoạt động của GNSS - RTK
Phương pháp GNSS - RTK sẽ cho kết quả đo là giá trị 

tọa độ và độ cao tức thời của điểm đo. Nguyên lý hoạt động 
của phương pháp này gồm một máy tĩnh (Base) đặt tại một 
điểm đã biết tọa độ, độ cao hoặc được kết nối với điểm đã 
biết tọa độ, độ cao và một hoặc nhiều máy (Rover) đặt tại 
điểm cần xác định tọa độ, độ cao. Cả hai loại máy đồng thời 
thu tín hiệu từ vệ tinh. Tại trạm Base, máy có thêm thiết 
bị phát sóng Radio link hoặc sóng 3G liên tục phát ra tín 
hiệu cải chính, số cải chính này sẽ được truyền tới các máy 
di động nhằm mục đích hiệu chỉnh vị trí để đạt được độ 
chính xác cao. Trong quá trình quan trắc chuyển vị cầu dây 
văng, số liệu GNSS có thể bị mất, khiến kết quả quan trắc bị 
gián đoạn. Hình 2.1 thể hiện số liệu GNSS - RTK bị mất theo 
phương đứng cầu. 

Hình 2.1: Số liệu đo GNSS - RTK bị mất

2.2. Giới thiệu phương pháp mạng nơ-ron nhân tạo 
(ANN)

2.2.1.  Mạng truyền thẳng nhiều lớp lan truyền ngược 
Mạng ANN truyền thẳng nhiều lớp được sắp xếp gồm: 

Lớp đầu vào, các lớp ẩn và lớp đầu ra. Lớp đầu vào sẽ là nơi 
nhận các tín hiệu đầu vào. Các tín hiệu này sẽ tác động đến 
các nơ-ron lớp ẩn thông qua bộ trọng số wij. Tại đây, tín hiệu 
của lớp vào sẽ được xử lý bằng một hàm kích hoạt, sau đó 
nó sẽ được truyền qua lớp ra thông qua bộ trọng số wjk. Các 
lớp ẩn liên kết giữa lớp đầu vào và lớp đầu ra, làm cho mạng 
có khả năng mô phỏng mối tương quan phi tuyến. 

2.2.2. Thuật toán lan truyền ngược
Để tính toán tín hiệu đầu ra theo tín hiệu vào cần phải 

có hàm kích hoạt ở các lớp ẩn. Đối với ANN một lớp ẩn, ứng 
với tín hiệu đầu vào là Xi (i = 1÷n) và bộ trọng số wij sẽ có tín 
hiệu ra tại nơ-ron Hj là [11]:

 (1)
Sau khi có được tín hiệu ra ở các lớp ẩn, giá trị  (tính 

toán) sẽ được tính như sau:
 (2)

Ứng với mẫu quan sát thứ t (t = 1 ÷ T), tín hiệu đầu ra 
của mạng được ký hiệu là , tín hiệu thực tế được ký hiệu 
là Yk,t , độ lệch giữa và Yk,t  gọi là sai số. Việc tính toán các 
tham số mô hình là tìm bộ trọng số wij và wjk sao cho tổng 
bình phương các sai số này là bé nhất, hay là tìm giá trị bé 
nhất của hàm mục tiêu E(w) sau đây:

 (3)
2.3. Tính toán thực nghiệm
Bài báo sử dụng số liệu đo GNSS của điểm giữa nhịp 

chính cầu, số liệu đo nhiệt độ không khí, vận tốc gió, hướng 
gió, ứng suất để tính toán phục hồi số liệu GNSS theo 
phương X, Y, Z bằng phương pháp ANN. 

2.3.1. Mô tả công trình
Cầu Cần Thơ là cầu dây văng có chiều dài cầu chính 

2.750 m, trụ tháp cao 164,8 m. Nhịp chính dài 550 m với 
đoạn giữa 210 m của nhịp có kết cấu dạng dầm hộp thép.

Cầu được lắp hệ thống SHM gồm: GNSS, cảm biến đo gió, 
nhiệt độ kết cấu, nhiệt độ không khí, lượng mưa, ten-xơ-mét, 
gia tốc kế, lực căng dây văng, camera quan sát... Các số liệu 
đều được đo trong cùng một thời điểm sẽ truyền qua cáp 
quang đến bộ phận lưu trữ chuyển đổi số liệu và văn phòng 
trung tâm quản lý cầu. Các kết quả đo theo thời gian thực của 
hệ thống SHM sẽ được tính trung bình với thời gian 1 phút, 
10 phút, 1 giờ, 1 ngày. Thuộc hệ thống SHM, GNSS được lắp 
đặt trên cầu gồm 2 trạm base, 9 máy rover và được quan trắc 
liên tục bằng kỹ thuật đo động theo thời gian thực RTK. Theo 
catolog, độ chính xác đo theo phương ngang là ±(10 mm+1 
ppm), theo phương đứng ±(20 mm+1 ppm) [12]. Sơ đồ vị trí 
lắp các thiết bị được thể hiện trên Hình 2.2.

Hình 2.2: Sơ đồ vị trí lắp anten GNSS, máy đo gió, nhiệt độ, ứng suất
2.3.2. Tính toán số liệu
Nhóm nghiên cứu tính toán trong các trường hợp số 

liệu bị mất là 5%, 10%, 30%, 50% bộ số liệu. Quá trình tính 
toán được thực hiện theo các bước như sau:  

- Bước 1: Thu thập, xử lý số liệu đo
Thực hiện thu thập dữ liệu quan trắc trung bình 10 

phút trong 2 ngày được 290 mẫu. Số liệu thu thập được thể 
hiện trên Hình 2.3.
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Hình 2.3: Số liệu quan trắc cầu dây văng
Bộ số liệu thu thập trên được chia thành hai bộ con 

chính. Theo 4 trường hợp số liệu bị mất, bộ 1 là bộ dữ liệu 
huấn luyện mạng lần lượt gồm 95%, 90%, 70%, 50% bộ 
số liệu được chia thành ba nhóm số liệu nhỏ gồm: luyện 
mạng, xác nhận mạng, kiểm tra mạng. Bộ 2 tương ứng sẽ 
là 5%, 10%, 30%, 50% bộ số liệu không tham gia vào quá 
trình huấn luyện mà dùng để phục hồi số liệu GNSS bị mất. 

- Bước 2: Xây dựng mạng ANN
Sau khi thu thập số liệu đo, mạng lan truyền thẳng ba 

lớp được thiết kế gồm lớp vào, lớp ẩn và lớp ra. Hàm truyền 
được sử dụng là hàm phi tuyến sig-moid, học có giám sát 
và giải thuật huấn luyện là Levenberg-Marquardt. Lớp vào 
có 12 nơ-ron gồm: 1 nơ-ron là thời gian quan trắc, 1 nơ-ron 
số liệu hướng gió, 1 nơ-ron số liệu vận tốc gió, 1 nơ-ron số 
liệu nhiệt độ không khí, 8 nơ-ron số liệu ứng suất. Lớp ra có 
1 nơ-ron lần lượt là giá trị GNSS đo chuyển vị theo 3 phương 
cầu. Lớp ẩn có 1 lớp và số nơ-ron trong lớp ẩn được chọn 
sao cho khi huấn luyện mạng có sai số RMSE là nhỏ nhất.

Để lựa chọn được số nơ-ron trong lớp ẩn tiến hành 
huấn luyện và thử mạng với số nơ-ron tăng dần lần lượt từ 
1 đến 20. Tương ứng với mỗi số nơ-ron được huấn luyện sẽ 
có một kết quả RMSE. Số nơ-ron trong lớp ẩn được chọn để 
phục hồi số liệu bị mất sẽ có RMSE nhỏ nhất. Hình 2.4 là kết 
quả RMSE theo phương X khi hồi phục 30% dữ liệu GNSS 
theo phương X. Với số nơ-ron bằng 16 sẽ có RMSE nhỏ nhất 
nên sẽ chọn số nơ-ron tại lớp ẩn là 16 để huấn luyện mạng. 
Việc chọn số nơ-ron trong lớp ẩn với các trường hợp khôi 
phục số liệu khác cũng làm tương tự. 

Hình 2.4: RMSE theo phương X khi khôi phục 30% số liệu bị mất
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- Bước 3:  Huấn luyện mạng ANN
Với cấu trúc mạng được chọn ở bước 2, tiếp tục tiến 

hành huấn luyện mạng. Quá trình huấn luyện mạng chính 
là quá trình điều chỉnh trọng số liên kết. 

Hình 2.5: Sơ đồ huấn luyện mạng ANN 
khi khôi phục 30% số liệu theo phương X

- Bước 4: Kiểm tra độ chính xác của quá trình huấn 
luyện mạng

Kết quả quá trình luyện mạng sẽ hiển thị sai số (MSE) và 
hệ số hồi quy (R2). Kết quả phục hồi tốt nhất khi sai số MSE 
bằng 0 và hệ số hồi quy R2 bằng 1.

Với trường hợp khôi phục 30% số liệu theo phương X 
có được kết quả gồm sai số MSE và hệ số hồi quy R2. Hình 
2.6, 2.7 thể hiện kết quả huấn luyện mạng ANN.

Hình 2.6: Sai số MSE

Hình 2.7: Hệ số hồi quy R2

Kết quả sai số MSE và R2 trong 4 trường hợp theo 
phương X, Y, Z được thể hiện ở Bảng 2.1.

Bảng 2.1. Sai số MSE, R2

Trường 
hợp Phương MSE R2 Trường 

hợp Phương MSE R2

Phục hồi 
5% số 

liệu

X 5x10-6 0,87 Phục 
hồi 30% 
số liệu

X 4x10-6 0,84
Y 5x10-6 0,93 Y 4x10-6 0,96
Z 3x10-5 0,99 Z 2x10-5 0,99

Phục hồi 
10% số 

liệu

X 5x10-6 0,84 Phục 
hồi 50% 
số liệu

X 5x10-6 0,83
Y 3x10-6 0,95 Y 2x10-6 0,96
Z 2x10-5 0,99 Z 2x10-5 0,99

Bảng 2.1 có sai số huấn luyện MSE gần bằng 0, thể hiện 
quá trình huấn luyện mạng rất tốt. Đồng thời, bảng trên 
cũng có hệ số hồi quy R2 theo cả ba phương rất lớn. Nó biểu 
hiện dữ liệu được phục hồi phù hợp với dữ liệu thực tế. Qua 
kiểm tra độ chính xác của mạng, phương pháp ANN hoàn 
toàn có khả năng khôi phục số liệu GNSS - RTK bị mất. 

- Bước 5: Khôi phục số liệu GNSS - RTK bị mất
Nhóm nghiên cứu tính toán với các trường hợp số liệu 

quan trắc chuyển vị bị mất là 5%, 10%, 30%, 50% bộ số liệu. 
Kết quả tính toán được thể hiện trên Hình 2.8.
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Hình 2.8: Số liệu GNSS được phục hồi theo 3 phương X, Y, Z

Hình 2.8 thể hiện giá trị GNSS - RTK được khôi phục rất 
sát với giá trị đo thực tế.

Tiếp theo, đánh giá độ chính xác kết quả bằng cách 
tính sai số RMSE được Bảng 2.2.

Bảng 2.2. Sai số RMSE

Trường 
hợp

Phục hồi 
5% số 

liệu

Phục hồi 
10% số 

liệu

Phục hồi 
30% số 

liệu

Phục hồi 
50% số 

liệu

RMSE (m)
Phương X 0,002 0,003 0,004 0,003

Phương Y 0,001 0,001 0,003 0,002

Phương Z 0,003 0,003 0,008 0,007

Từ Bảng 2.2 thấy rằng, sai số RMSE khi phục hồi số liệu 
rất nhỏ hay độ chính xác khôi phục số liệu GNSS bị mất 
bằng phương pháp ANN rất cao. 

3. KẾT LUẬN
Thông qua kết quả nghiên cứu, nhóm tác giả kết luận 

và kiến nghị như sau:
- Bằng phương pháp ANN, số liệu GNSS - RTK theo cả 

ba phương X, Y, Z tại điểm giữa nhịp chính cầu dây văng 
được phục hồi. Khi khôi phục 5%, 10%, 30%, 50% số liệu 
nhận thấy rằng, sai số RMSE rất nhỏ bằng khoảng 0,003 
(mm) và hệ số hồi quy (R2) đều lớn hơn 0,83. Điều đó chứng 
tỏ rằng độ chính xác, độ tin cậy của ANN cao và nó là một 
giải pháp hữu hiệu để phục hồi số liệu GNSS - RTK bị mất 
khi quan trắc chuyển vị công trình cầu.

- Nhóm tác giả cũng có kiến nghị để đánh giá khách 
quan về phương pháp ANN nên tính toán thêm với số 

lượng dữ liệu lớn hơn và với số liệu ở nhiều công trình cầu 
khác nữa.

Lời cảm ơn: Nghiên cứu này được tài trợ bởi Trường 
Đại học GTVT trong Đề tài mã số T2021-CT-033.
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TÓM TẮT: Trong những năm gần đây, khi mạng lưới 
giao thông đường bộ nước ta đã và đang phát triển 
mạnh, vận tốc thiết kế của đường đã được nâng cao 
cũng như nhu cầu đi lại của người dân trở nên nhanh 
và nhiều hơn thì một vấn đề xe chạy với vận tốc 
60 - 80 km/h nhưng vẫn đảm bảo an toàn. Do đó, 
việc khảo sát độ nhám mặt đường tại một số tuyến 
đường chính ở đô thị lớn có mật độ giao thông cao 
như TP. Hồ Chí Minh trước mùa mưa nhằm đánh giá 
độ nhám đảm bảo giúp ATGT là rất cần thiết.

TỪ KHÓA: Độ nhám, an toàn giao thông, bê tông 
nhựa, đường cấp cao, đường cao tốc.

ABSTRACT: In recent years, when the road network 
of our country has been developing strongly, the 
design speed of the road has been improved as well 
as the travel demand of the people becomes faster 
and more than that. The problem vehicles reach the 
speed of 60 - 80 km/h while ensuring safety on the 
road. Thus, the survey of road surface roughness 
of some major roads in large urban areas with high 
traffic density such as Ho Chi Minh City in order to 
evaluate the roughness to ensure traffic safety is 
really necessary.

KEYWORDS: Roughness, traffic safety, asphalt 
concrete high level road, high level road, freeway.

Khảo sát độ nhám mặt đường Phạm Văn Đồng, 
đường Xa lộ Hà Nội và Quốc lộ 1A đoạn qua TP. Hồ Chí Minh 
và những đề xuất về an toàn giao thông 
qua kết quả khảo sát độ nhám
n TS. TRẦN VĂN THIỆN; ThS. PHẠM KIÊN 
     Trường Đại học Văn Lang

không ngoại lệ. Ngoài những nguyên nhân thường gặp 
như người điều khiển phương tiện, tổ chức thi công không 
tốt hay điều kiện địa hình hạn chế thì một nguyên nhân 
không nhỏ cũng góp phần vào việc gia tăng TNGT - tình 
trạng mặt đường xấu, trơn trượt.

Sức chống trượt của mặt đường là một yếu tố quan 
trọng để bảo đảm an toàn cho xe chạy với vận tốc cao. Sức 
chống trượt hay độ nhám của mặt đường là một trong những 
nhân tố quan trọng quyết định chất lượng khai thác của mặt 
đường bê tông nhựa và ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn xe 
chạy. Cấp kỹ thuật càng cao, lưu lượng xe tăng trưởng lớn và 
tốc độ xe chạy tăng càng đòi hỏi mặt đường phải đủ độ nhám 
để đảm bảo cho xe chạy được ổn định và an toàn, đặc biệt là 
trong tình trạng nóng ẩm và mưa nhiều như ở nước ta.

2. QUÁ TRÌNH THỰC NGHIỆM ĐO ĐẠC ĐỘ NHÁM 
MẶT ĐƯỜNG

2.1. Lựa chọn hiện trường 
Tuyến đường xác định độ nhám;
Khảo sát độ nhám mặt đường Phạm Văn Đồng (đoạn từ 

cầu vượt công viên Gia Định đến cầu Bình Triệu);
Đường Xa lộ Hà Nội (cầu Rạch Chiếc đến ngã tư Thủ Đức);
QL1A (từ ngã tư An Sương đến ngã Tư Ga);
Khối lượng khảo sát. 
TCVN 8866:2011  được chuyển đổi từ  22 TCN 278-

01 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn 
và Quy chuẩn kỹ thuật. Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 
01/8/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 
điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. Xác định 
độ nhám mặt đường khi tiến hành thị sát mặt đường cần 
thử nghiệm, phân chia mặt đường thành những đoạn được 
xem là đồng nhất về tình trạng độ nhám cũng như thời 
gian khai thác. Trên mỗi đoạn đồng nhất, chọn một đoạn 
đại diện có chiều dài tối thiểu 1.000 m để đo độ nhám, thực 
hiện 10 điểm đo/1 làn xe/1 km. Số lượng điểm xác định độ 
nhám mặt đường như sau:

Khảo sát độ nhám mặt đường Phạm văn Đồng (đoạn 
từ cầu vượt công viên Gia Định đến cầu Bình Triệu) dài 5,2 
km có 50 điểm đo;

Đường Xa lộ Hà Nội (cầu Rạch Chiếc đến ngã tư Thủ 
Đức) dài 4,3 km có 41 điểm đo;

QL1A (từ ngã tư An Sương đến ngã Tư Ga) dài 8,7 km 
có 80 điểm đo.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Ở Việt Nam, thời gian gần đây rất nhiều dự án quốc lộ, 

cao tốc cũng như các tuyến đường vành đai và đường trục 
chính đô thị được xây dựng từ Bắc đến Nam, với vận tốc 
thiết kế 80 - 100 km/h thì độ nhám cho lớp mặt đường cấp 
cao là điều kiện bắt buộc để đảm bảo an toàn. Mặc dù vậy, 
các nghiên cứu về độ nhám cho mặt đường ở nước ta chưa 
nhiều. Vật liệu, thiết bị thí nghiệm, thi công, phương pháp 
đánh giá độ nhám và cả kiến thức của người thiết kế và 
quản lý đường bộ đều còn hạn chế. Việc tạo độ nhám cho 
mặt đường bê tông nhựa còn mới nên rất cần được đầu tư 
nghiên cứu hoàn thiện hơn.

Trong vài thập kỷ gần đây, ATGT đã trở thành vấn đề 
nổi cộm với tất cả các nước trên thế giới và Việt Nam cũng 
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2.2. Phương pháp xác định độ nhám
Xác định độ nhám mặt đường theo TCVN 8866:2011 

bằng phương pháp Rắc Cát. 
Vật liệu cát tiêu chuẩn: Là cát khô, sạch, tròn cạnh và các 

đường kính cỡ hạt nằm giữa hai cỡ sàng số No50 (0,15 mm) 
và số No100 (0,30 mm) và tất cả được đựng trong hộp kín.

Ống đong cát dùng để xác định thể tích của các vệt cát, 
bằng kim loại hoặc nhựa PC cứng, không bị biến dạng, có 
thể tích bên trong là 25 cm3, một đầu ống được bịt kín.

Bàn xoa (Hình 2.1): Là dụng cụ đáy hình tròn, bằng gỗ, 
đường kính từ (6,0 - 7,5) cm dày từ (6,0 - 10) mm. Mặt đáy 
của bàn xoa được gắn một lớp cao su mỏng dày khoảng 2 
mm, mặt trên có núm để cầm.

Hình 2.1

3. TỔNG HỢP KẾT QUẢ VÀ NHẬN XÉT
3.1. Kết quả xác định độ nhám mặt đường

Bảng 3.1. Độ nhám thực tế của mặt đường 
bằng phương pháp rắc cát tại TP. Hồ Chí Minh

Tên đường
Độ nhám HTb, mm (chiều 
sâu cấu trúc vĩ mô trung 

bình)

Vận tốc cho 
phép km/h

Đường Phạm Văn Đồng 
(đoạn từ cầu vượt công viên Gia Định 

đến cầu Bình Triệu)
0,2 80

Đường Xa lộ Hà Nội
(Cầu Rạch Chiếc đến ngã tư Thủ Đức) 0,21 80

QL1A
(từ ngã tư An Sương đến ngã Tư Ga) 0,3 60

Bảng 3.2. Tiêu chí đánh giá độ nhám của mặt đường 
bằng phương pháp rắc cát theo TCVN 8866:2011

Độ nhám (chiều sâu cấu trúc 
vĩ mô trung bình) HTb, mm

Đặc trưng độ nhám 
của bề mặt

Phạm vi 
áp dụng (Km/h)

Htb < 0,20 Rất nhẵn Không nên dùng
0,20 ≤ Htb < 0,45 Nhẵn V < 80
0,45 ≤ Htb < 0,80 Trung bình 80 ≤ V < 120 
0,80 ≤ Htb ≤ 1,20 Nhám V ≥ 120 

Htb > 1,20 Rất nhám
Đường qua nơi 

địa hình đi lại  khó 
khăn, nguy hiểm

Chú thích: V là tốc độ chạy xe thực tế cho phép trên đường; V không phải là 
tốc độ thiết kế.

3.2. Nhận xét số liệu thực nghiệm
Từ kết quả xác định độ nhám mặt đường ở hiện trường 

của ba tuyến đường trong khu vực TP. Hồ Chí Minh, chúng 
tôi rút ra kết luận như sau:

- Đối với tuyến Phạm Văn Đồng: Đây là tuyến đường 
vành đai, vận tốc cho phép 80 km/h, trong Bảng 3.1 có Htb 
= 0,2, so với Bảng 3.2 thì được đánh giá là nhẵn, vận tốc V≤ 
80 km/h. Tuyến đường Phạm Văn Đồng cần được tăng độ 
nhám để đảm bảo ATGT.

- Đối với tuyến Xa lộ Hà Nội: Đây là tuyến đường phố 
chính của đô thị lớn, vận tốc cho phép 80 km/h, trong Bảng 

3.1 có Htb = 0,21, so với Bảng 3.2 thì được đánh giá là nhẵn, 
vận tốc V≤ 80 km/h. Tuyến đường Xa lộ Hà Nội cần được 
tăng độ nhám để đảm bảo ATGT.

- Đối với tuyến QL1A, đây là tuyến quốc lộ qua khu vực 
đô thị, vận tốc cho phép 60 km/h, trong Bảng 3.1 có Htb = 
0,3, so với Bảng 3.2 thì được đánh giá là nhẵn, vận tốc V≤ 80 
km/h. Tuyến QL1A (từ ngã tư An Sương đến ngã tư Ga) chưa 
cần tăng độ nhám.

4. KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ
4.1. Kết luận
- Độ nhám mặt đường là một yếu tố kỹ thuật quan trọng 

nhất để cho xe chạy an toàn ở tốc độ cao khi phải hãm xe 
đột ngột, nhất là trong điều kiện mặt đường bị ẩm ướt.

- Kết quả thí nghiệm độ nhám một số tuyến đường ở 
TP. Hồ Chí Minh cho thấy chưa đạt độ nhám quy định cho 
cấp đường. Chúng ta cũng nhận thấy rằng, qua thời gian 
khai thác, độ nhám của mặt đường ngày càng giảm, vì 
vậy cần kiểm tra, đánh giá và có biện pháp phù hợp để cải 
thiện, nâng cao độ nhám nhằm đảm bảo an toàn cho người 
và phương tiện tham gia giao thông.

- Với kết quả xác định độ nhám mặt đường của 3 tuyến 
đường trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh thì 2 tuyến đường cần 
có giải pháp tăng độ nhám là: 

+) Đường Phạm Văn Đồng: Đây là tuyến đường Vành 
đai 2 của TP. Hồ Chí Minh, vận tốc cho phép 80 km/h nên 
cần được tăng độ nhám để đảm bảo ATGT.

+) Đường Xa lộ Hà Nội là tuyến đường phố chính của 
đô thị lớn, vận tốc cho phép 80 km/h nên cần được tăng độ 
nhám để đảm bảo ATGT.

4.2. Kiến nghị
- Đã đến lúc chỉ tiêu độ nhám của mặt đường phải được 

quản lý, theo dõi trong suốt quá trình quản lý khai thác đường;
- Giới thiệu một số công nghệ tạo nhám đã được dùng 

ở Việt Nam và thế giới.
- Công nghệ tạo nhám mặt đường hiện nay đã phát triển 

rộng trên thế giới, trong đó công nghệ tạo nhám Novachip, 
công nghệ Flexxipave và công nghệ SMA đã được áp dụng 
ở Việt Nam. Kết quả cho thấy, đây là 3 công nghệ đều phù 
hợp với các điều kiện về khí hậu, khả năng thi công của Việt 
Nam nói chung và TP. Hồ Chí Minh nói riêng.
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TÓM TẮT: Thiệt hại do ăn mòn các kết cấu bê tông 
cốt thép (BTCT) hiện nay đang gây ra nhiều vấn đề 
với tuổi thọ khai thác của các công trình xây dựng nói 
chung và các công trình trong ngành GTVT nói riêng. 
Đặc biệt, trong tình hình biến đổi khí hậu đang diễn 
ra nhanh trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam 
như: nước biển dâng, nồng độ CO2 trong không khí 
tăng, nhiệt độ tăng, đây là các yếu tố thúc đẩy nhanh 
quá trình ăn mòn trong các kết cấu BTCT. Đánh giá 
ăn mòn trong các kết cấu BTCT và kịp thời đưa ra các 
biện pháp giảm thiểu thiệt hại do ăn mòn là yêu cầu 
cấp bách trong ngành xây dựng công trình. Bài báo 
trình bày về các phương pháp đánh giá ăn mòn của 
cốt thép trong bê tông đang được sử dụng hiện nay. 

TỪ KHÓA: Bê tông, ăn mòn, cốt thép, đánh giá.

ABSTRACT: Corrosion damages to reinforced 
concrete structures are currently causing many 
problems with the service life of civil works in general 
and transportation works in particular. Especially in the 
situation of climate change that is happening all over 
the world, including Vietnam, such as sea level rise, 
increased concentration of  CO2 in the air, increasing 
temperature, these are the driving factors that 
accelerate the corrosion process in reinforced concrete 
structures. Corrosion assessment in reinforced 
concrete structures and introduction of measures to 
minimize damage caused by corrosion is an urgent 
requirement in the construction industry. This paper 
presents the corrosion assessment methods of 
reinforcement in concrete being used today.

KEYWORDS: Corrosion, damage, reinforced concrete 
structures.

Các phương pháp đánh giá ăn mòn
kết cấu bê tông cốt thép

n TS. TRẦN VIỆT HƯNG; TS. ĐÀO VĂN DINH
     Trường Đại học Giao thông vận tải

hành những biện pháp gia cố, sửa chữa. Vì vậy, ở các nước 
tiên tiến trên thế giới, việc đánh giá quá trình ăn mòn cốt 
thép trong bê tông của các kết cấu cầu BTCT được đặt ra 
từ nhiều năm qua. Các biện pháp hạn chế giảm thiểu quá 
trình ăn mòn cốt thép, biện pháp sửa chữa tăng cường kết 
cấu cầu chống ăn mòn đảm bảo an toàn khai thác của công 
trình được quan tâm, chú ý.

Việt Nam có dạng địa lý trải dài từ Bắc vào Nam dọc theo 
bở biển với khí hậu nhiệt đới. Theo kết quả khảo sát của các 
cơ quan nghiên cứu trong nước như Viện Khoa học công 
nghệ xây dựng, Viện Khoa học vật liệu, Viện Khoa học thủy 
lợi, Viện Khoa học và Công nghệ GTVT, Trường Đại học Bách 
khoa Đà Nẵng... thì tình trạng suy giảm tuổi thọ công trình 
bê tông và BTCT làm việc trong môi trường biển đáng để 
quan tâm. Thực tế có hơn 50% bộ phận kết cấu bê tông và 
BTCT bị ăn mòn, hư hỏng nặng hoặc bị phá hủy chỉ sau từ 
10 - 30 năm sử dụng. Hầu hết các kết cấu này trong quá trình 
làm việc đều tiếp xúc với môi trường không khí và nước 
biển. Giữa vật liệu và môi trường luôn xảy ra các tác động 
qua lại và bản thân bê tông luôn thay đổi trạng thái cấu trúc.

 Hình 1.1: Ăn mòn cốt thép trong bê tông xà mũ trụ ở cầu Trúc Khê, 
km750+528 QL1A, tỉnh Quảng Trị

 Kết quả khảo sát thực tế cho thấy, các công trình BTCT 
sau một thời gian sử dụng đều có dấu hiệu gỉ cốt thép ở mức 
độ khác nhau dẫn tới hư hỏng sớm, không đảm bảo tuổi thọ 
sử dụng công trình. Vì vậy, cần thiết phải làm rõ thực trạng.

Do vậy, việc nghiên cứu các phương pháp đánh giá ăn 
mòn cốt thép trong bê tông là cần thiết vì để từ đó tìm ra 
các giải pháp bảo vệ chống ăn mòn clorua cho kết cấu BTCT 
phù hợp điều kiện bảo trì các công trình cầu ở Việt Nam.

Có nhiều phương pháp đánh giá tình trạng ăn mòn 
cốt thép trong bê tông, tuy nhiên để định lượng được mức 
độ ăn mòn thì trên thế giới hiện nay chủ yếu sử dụng các 
phương pháp đánh giá ăn mòn thông qua dòng điện. Bài 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Ăn mòn cốt thép trong cầu bê tông là một vấn đề đang 

được quan tâm của các cơ quan quản lý GTVT. Sự ăn mòn 
cốt thép ảnh hưởng đến an toàn khai thác của công trình 
cầu, dẫn đến nhiều cây cầu không đạt được tuổi thọ thiết 
kế của chúng. Ăn mòn cốt thép cũng tiêu tốn nhiều chi phí 
cho quá trình bảo trì công trình.

Đối với kết cấu BTCT thì sau một thời gian cốt thép bị 
ăn mòn, chúng làm nứt lớp bê tông bảo vệ. Sự ăn mòn này 
sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng nếu ta không tiến 
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báo sẽ trình bày và đánh giá các phương pháp đánh giá ăn 
mòn thông qua dòng điện.

2. KỸ THUẬT ĐIỆN THẾ NỬA PIN
Kỹ thuật điện thế nửa pin là kỹ thuật được sử dụng rộng 

rãi nhất để đánh giá độ ăn mòn của các thanh cốt thép (cốt 
thép) trong bê tông. Nó được giới thiệu vào những năm 
1950 bởi Richard F. Stratfull ở Bắc Mỹ và bởi Trung tâm Ăn 
mòn Đan Mạch ở châu Âu [1,2]. Đây là kỹ thuật giám sát ăn 
mòn duy nhất được tiêu chuẩn hóa trong ASTM C876 - 15. 
Kỹ thuật này dựa trên việc đo lường thế điện hóa của thép 
thanh đối với điện cực chuẩn tiêu chuẩn (điện cực đồng / 
đồng sunfat (CSE) [3]) được đặt trên bề mặt bê tông và có 
thể cung cấp dấu hiệu về nguy cơ ăn mòn của thép. Hình 2.1 
cho thấy những điều cơ bản của phép đo điện thế nửa pin.

Hình 2.1: Thiết bị sử dụng cho phương pháp điện thế nửa pin

Theo Tiêu chuẩn ASTM C876-15 đưa ra đánh giá như 
Bảng 2.1.

Bảng 2.1. Hướng dẫn việc giải thích kết quả từ khảo sát nửa-pin 
(theo ASTM C 876-15)

Ecorr (Cu/CuSO4) Khả năng ăn mòn

> -0,2V Xác suất không ăn mòn là lớn 
hơn 90%  

Từ -0,35 đến -0,20V Hoạt động ăn mòn không 
chắc chắn

< -0,35 V Xác suất ăn mòn là lớn hơn 90%  

Phương pháp này có các ưu, nhược điểm như sau: 
- Đã được đưa vào tiêu chuẩn ASTM; 
- Kết quả đo nhanh; 
- Cho phép xác định các điểm khuyết tật chính có nguy 

cơ ăn mòn cao; 
- Không có thông tin định lượng về tốc độ ăn mòn; 
- Giá trị tuyệt đối bị ảnh hưởng nhiều bởi điều kiện 

bê tông (hình học, điện trở suất, sự hiện diện của vết 
nứt), thành phần của dung dịch lỗ rỗng (độ PH, hàm 
lượng clorua hoặc sunfua), tình trạng của thép cây (tỷ lệ 
cathode-anode), tính khả dụng oxy gần bề mặt thép và 
các yếu tố môi trường (RH, T); 

- Kết quả chỉ được hiểu là chênh lệch điện thế; 
- Cần có kết nối điện với cốt thép.

3. ĐIỆN TRỞ PHÂN CỰC TUYẾN TÍNH (LPR)

Hình 3.1: Sơ đồ minh họa đường cong phân cực tuyến tính
Hình 3.1 cho thấy một biểu đồ về mối quan hệ giữa 

điện thế và dòng điện trong vùng của thế mạch hở. Đường 
cong biểu thị điện thế áp dụng so với dòng điện đo được 
hoặc ngược lại. Như Hình 3.1, có một vùng tuyến tính gần 
đúng xung quanh điện thế mạch hở. Các phép đo LPR được 
thực hiện bằng cách đặt một điện thế trong khoảng 10 mV 
vào Ecorr, dưới dạng xung không đổi (điện thế) hoặc điện 
thế quét (điện thế động) và đo phản ứng hiện tại. Ngoài ra, 
có thể áp dụng xung dòng điện (điện tĩnh) hoặc quét dòng 
điện (điện động lực học) và đo điện thế đáp ứng. Điện trở 
phân cực (Rp) là điện trở của mẫu thử đối với quá trình oxy 
hóa trong khi áp dụng điện thế bên ngoài và dòng điện 
ăn mòn có quan hệ nghịch với điện trở Rp có thể được tính 
toán từ nó. Rp có thể được tính toán từ độ dốc của vùng 
tuyến tính.

Rp được xác định bằng cách tính toán độ dốc của vùng 
tuyến tính này:

p
ER
I

�
�
�

 (1)

Trong đó: ∆E - Thay đổi điện thế; ∆I - Thay đổi dòng điện.
Phương trình SterneGeary liên hệ dòng điện ăn mòn 

với Rp [4]:
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Mật độ dòng ăn mòn icorr có thể được tính bằng cách 
chia dòng ăn mòn (icorr) cho diện tích bề mặt của vùng phân 
cực (A).

corr
p

Bi
R A

�  (4)

Trong đó: B - Hằng số SterneGeary và βa và βc - Tương 
ứng là hằng số Tafel anốt và catốt. Giá trị của B cần được 
xác định theo kinh nghiệm. Tuy nhiên, đối với hầu hết các 
trường hợp, nó được giả định là 0,026 V đối với chủ động và 
0,052 V đối với ăn mòn thụ động của thép trong bê tông.

Theo một số nghiên cứu, mật độ dòng điện ăn mòn 
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đặc trưng cho ăn mòn thụ động (Bảng 3.1). Tuy nhiên, các 
thiết bị trong nghiên cứu này thường cho giá trị thấp hơn 
các thiết bị thương mại khác. Do đó, việc áp dụng các giá trị 
như vậy có thể gây ra sai số trong việc đánh giá và dự báo 
tuổi thọ sử dụng của công trình.

Bảng 3.1. Hướng dẫn việc giải thích kết quả của 3LP và Gecor
icorr

(mA/cm2)
Trạng thái ăn 

mòn Gecor
icorr

(mA/cm2) Sự dự tính thiết bị 3LP

< 10-4  Thụ động  < 2,15.10-4 Không nguy hiểm

10-4-5. 10-4  Ăn mòn thấp 2,15.10-4-1,07.10-3 Nguy hiểm có thể từ 10-15 năm

5. 10-4-10-3 Trung bình 1,07.10-3-10,7.10-3 Nguy hiểm có thể từ 2-10 năm

>10-3  Ăn mòn cao >10,7.10-3 Nguy hiểm < 2 năm

Những thay đổi của tình trạng bề mặt điện cực và sự 
sụt giảm IR là rất nhỏ, điều này gây ra sai số rất nhỏ của 
phép đo và điều khiển điện thế.

Phương pháp này có các ưu, nhược điểm như sau: đo 
nhanh; phù hợp tốt với tổn thất trọng lực trong trường hợp 
ăn mòn chủ động; kết nối điện với thanh thép là bắt buộc; 
sử dụng quan hệ Stern-Geary để chuyển đổi Rp trong dòng 
điện ăn mòn; điện trở suất của bê tông phải được xác định 
bằng cách sử dụng kỹ thuật khác để bù lại sự sụt giảm điện 
trở Ohmic; xác định khu vực phân cực trên cấu trúc RC là 
một thách thức; tỷ lệ ăn mòn trong trường hợp ăn mòn thụ 
động được đánh giá quá cao. 

4. KỸ THUẬT XUNG TĨNH ĐIỆN
Đây là một kỹ thuật phân cực không phá hủy nhanh. 

Một dòng xung điện ngắn được áp vào anốt để tạo dòng 
tĩnh điện với bề mặt bê tông và cốt thép. Dòng điện sử 
dụng thường nằm trong khoảng 10 -100 µA và khoảng 
thời gian duy trì xung điện là từ 5 - 30s. Cốt thép bị phân 
cực thành anốt và sự thay đổi điện thế của cốt thép được đo 
với điện cực so sánh, được ghi lại dưới dạng hàm của thời 
gian phân cực. Điển hình của điện thế đo được đối với cốt 
thép bị ăn mòn được thể hiện trong Hình 4.1.

Khi dòng điện không đổi, Iapp được đặt vào thép cây, sự 
phân cực của thép cây ηt tại thời điểm t có thể được biểu 
thị bằng [5]:

1
t

R Cp dl
t app pI R e R�
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Trong đó: Rp - Điện trở phân cực, Cdl - Điện dung hai lớp 

và RΩ - Điện trở của lớp bê tông bảo vệ.
Bằng cách chuyển phương trình 5 sang dạng logarit, 

các giá trị của Rp và Cdl có thể được tính như sau (Newton 
và Sykes, 1988):

� � � �maxln lnt app p
p dl

tI R
R C

� �� � � �  (6)

Trong đó: ηmax - Giá trị điện thế trạng thái ổn định cuối cùng.

Nếu đường thẳng đi qua các điểm dữ liệu được ngoại 
suy thành t = 0, nó sẽ cho điểm giao nhau của Iapp×Rp và 
độ dốc của đường bằng 1⁄(RpCdl). Điện thế quá mức còn lại 
tương ứng với Iapp×RΩ là điện áp Ohmic giảm trên lớp bê 
tông bảo vệ. Sau khi xác định điện trở phân cực (Rp) bằng 
phương pháp trên, dòng điện ăn mòn Icorr có thể được tính 
từ phương trình SterneGeary [4], phương trình 6.

Phương pháp này có các ưu, nhược điểm như sau: đo 
nhanh nói chung; phù hợp tốt với tổn thất trọng lực trong 
trường hợp ăn mòn chủ động; cần có kết nối điện với cốt 
thép; sử dụng quan hệ Stern-Geary để chuyển đổi Rp trong 
dòng điện ăn mòn; xác định khu vực phân cực trên cấu trúc 
RC là một thách thức; tỷ lệ ăn mòn trong trường hợp ăn 
mòn thụ động được đánh giá quá cao; thời gian đo dài hơn 
(> 100s) phải được sử dụng để cải thiện phép đo tốc độ ăn 
mòn trong trường hợp này.

5. KỸ THUẬT ĐO ĐIỆN TRỞ SUẤT CỦA BÊ TÔNG
Khi các kết cấu mới được thiết kế và xây dựng, các đầu 

dò điện trở suất có thể được đặt vào trong kết cấu. Ngoài 
việc theo dõi hàm lượng clorua, tiềm năng thép hoặc tốc 
độ ăn mòn, điện trở suất được đo định kỳ trong suốt thời 
gian tồn tại; chúng cùng với nhau có thể chỉ ra nguy cơ ăn 
mòn của cốt thép. Tuy nhiên, điều này nằm ngoài phạm vi 
với các kết cấu cũ. Đối với các kết cấu cũ, điện trở suất có 
thể được đo không phá hủy bằng cách sử dụng các điện 
cực đặt trên bề mặt bê tông. Cùng với các thông tin khác, 
nguy cơ ăn mòn có thể được xác định. Khuyến nghị này mô 
tả các phương pháp chi tiết để xác định điện trở suất bê 
tông tại chỗ [6].

Bảng 5.1. Nguy cơ ăn mòn cốt thép liên quan đến điện trở suất 
của bê tông đối với bê tông OPC ở 200C [6]

Điện trở suất bê tông ρconcrete (Ωm) Nguy hiểm ăn mòn
<100 Cao

100-500 Trung bình
500-1000 Thấp

>1000 không đáng kể

Điện trở suất của bê tông (ρ, tính bằng Ω m) - còn được 
gọi là điện trở suất - là khả năng của vật liệu chống lại sự lưu 
thông điện. Điện trở suất ban đầu của bê tông nói chung là 
từ 10 đến 106 Ω m [6,7]. Do sự xuống cấp của bê tông bởi 
sự xâm nhập của các tác nhân xâm thực hoặc sự hình thành 
các vết nứt do ăn mòn, điện trở suất dự kiến sẽ thay đổi 
trong suốt thời gian sử dụng của kết cấu BTCT. Do đó, cần 
theo dõi điện trở suất bê tông theo thời gian để đánh giá 
diễn biến của quá trình ăn mòn.

Điện trở suất được liên kết trực tiếp với điện trở bê tông 
RΩ (Ω) theo phương trình sau:

VkR k
I

� �
�

� �  (7)

Trong đó: ΔV - Hiệu điện thế (V); I - Dòng điện vào (A) 
và k - Hệ số hình học (m) phụ thuộc vào hình dạng và kích 
thước của mẫu, cũng như thiết bị thí nghiệm. Thật vậy, tồn 
tại các quy trình khác nhau để đo điện trở suất của bê tông 
[7]. Trong ngăn điện trở suất khối (cấu hình đơn trục, Hình 

Hình 4.1: 
Sơ đồ minh họa 
kết quả đo xung 
tĩnh điện
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5.1a), hai tấm kim loại song song với bọt biển ẩm, đặt ở hai 
đầu của mẫu bê tông, đặt một dòng điện và hiệu điện thế 
thu được trên hai tấm được đo [8]. Trong trường hợp này, 
hệ số hình học k là (phương trình 8).

Ak
L

�  (8)

Trong đó: A - Diện tích mặt cắt vuông góc với dòng điện 
(m²) và L - Chiều dài mẫu (m).

Ngay cả khi việc đo điện trở suất diễn ra nhanh chóng, 
kỹ thuật này được sử dụng trong các thí nghiệm trong 
phòng thí nghiệm nhưng hầu như không áp dụng cho 
công việc thực địa. Điện trở suất cũng có thể được đo bằng 
thiết bị 4 điện cực (thường được trang bị đầu dò bằng thép 
không gỉ) trên bề mặt bê tông, trong đó hai điện cực C1 và 
C2 tạo ra dòng điện và hai điện cực P1 và P2 đo hiệu điện 
thế thu được. Hai hệ thống thường được sử dụng, đầu dò 
bốn điểm tuyến tính và đầu dò bốn điểm mảng vuông, 
nhưng các cấu hình khác, ví dụ với đầu dò nhúng, cũng tồn 
tại [9]. Trong cấu hình Wenner (Hình 5.1b), trong đó C1 và 
C2 là hai điện cực bên ngoài và P1 và P2 là hai điện cực bên 
trong có khoảng cách đầu dò giống nhau a (m), hệ số hình 
học là (phương trình 9):

2 21 1 1 1
2 2

k a

a a a a

� �� �
� � �

 (9)

Hình 5.1: Biểu diễn giản đồ của phép đo điện trở suất: 
a) - Điện trở suất lớn, b) - Điện trở suất bề mặt trong cấu hình 

Wenner (thường, a = 5 cm)
Phương pháp này có các ưu, nhược điểm như sau: đo 

nhanh; cung cấp những hiểu biết sâu sắc về độ bền của bê 
tông; cho phép xác định các điểm khuyết tật chính có nguy 
cơ ăn mòn cao; tốc độ ăn mòn có thể được ước tính dựa trên 
các khuyến nghị và mối tương quan với điện trở suất của bê 
tông; không có mối tương quan duy nhất nào có thể được 
xác định giữa hai tham số; giá trị tuyệt đối bị ảnh hưởng 
nhiều bởi điều kiện bê tông (hình học, điện trở suất, sự hiện 
diện của vết nứt), thành phần của dung dịch lỗ rỗng, các yếu 
tố môi trường (RH, T) và sự hiện diện của cốt thép.

6. KẾT LUẬN
Ăn mòn cốt thép trong bê tông là quá trình ăn mòn 

điện hóa. Từ các kết quả nghiên cứu này, các kết luận sau 
có thể được rút ra:

Các nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng, cấu hình bốn điện 
cực không có bất kỳ kết nối nào với thép cây là phù hợp cho 
việc phân cực gián tiếp của thép cây. Kỹ thuật này đảm bảo 
dòng điện tự hạn chế, có thể hữu ích để xác định chính xác 
hơn vùng phân cực hiệu quả. Nếu vẫn cần nhiều nghiên cứu 

hơn về ăn mòn không đồng nhất, đặc biệt là để định lượng 
tốc độ ăn mòn thì những tiến bộ gần đây trong việc phát 
triển cấu hình bốn điện cực đang hứa hẹn cho việc đánh giá 
ăn mòn không đồng đều. Các phép đo thực nghiệm ghép 
nối với mô phỏng phần tử hữu hạn dường như rất cần thiết 
để dự đoán tuổi thọ còn lại của kết cấu BTCT.

Lời cảm ơn: Nghiên cứu này được tài trợ bởi Trường Đại 
học GTVT trong Đề tài mã số T2021-CT-016.
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TÓM TẮT: Một trong những vấn đề đặt ra trong thi 
công các công trình cầu lớn là vấn đề thoát nhiệt 
trong bê tông khối lớn (BTKL) nên các giải pháp thoát 
nhiệt cần được nghiên cứu để tránh và hạn chế nứt 
cho bê tông. Nhóm tác giả sử dụng phương pháp lý 
thuyết và phần mềm Midas Civil để nghiên cứu, khảo 
sát bố trí dàn ống thoát nhiệt (DOTN) khi thi công bê 
tông bệ trụ cầu khối lớn. 
Kết quả cho thấy, nhiệt độ khối bê tông tăng nhanh 
từ khi đổ đến khoảng 36h, sau đó sẽ giảm dần. Nhiệt 
độ phân bố trong khối đổ giảm dần từ tâm khối ra 
ngoài. Đồng thời cho thấy, hiệu quả của việc sử dụng 
DOTN trong thi công BTKL.

TỪ KHÓA: Bê tông khối lớn, dàn ống thoát nhiệt, 
nhiệt độ bê tông khối đổ.

ABSTRACT: One of the issues in the construction 
of large bridges is heat dissipation in mass concrete, 
so heat dissipation solutions need to be studied to 
avoid and limit cracking for concrete. The authors use 
theoretical method and Midas Civil software to study 
and survey the layout of heat dissipation pipes when 
constructing mass concrete for bridge pier footing. 
The results show that the temperature of concrete 
blocks increases rapidly from the beginning of pouring 
to about 36 hours, then it will decrease gradually. 
The temperature distributed in the poured mass is 
gradually reduced from the center to the outside. At 
the same time, it shows the effectiveness of using heat 
dissipation pipes in the construction of mass concrete. 

KEYWORDS: Mass concrete, heat dissipation pipes, 
temperature of poured concrete block.

Nghiên cứu giải pháp sử dụng dàn ống thoát nhiệt 
khi thi công bê tông khối lớn mố trụ cầu
n ThS. NGUYỄN TIẾN HƯNG; ThS. TRẦN ANH TUẤN; KS. BÙI GIA HUY 
     Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

cứu các giải pháp thoát nhiệt trong quá trình thi công BTKL 
đóng vai trò quan trọng đến chất lượng công trình.

Trên thế giới cũng như ở Việt Nam đã có nhiều nghiên 
cứu về tác động của nhiệt thủy hóa trong BTKL, vấn đề kiểm 
soát nứt do nhiệt thủy hóa xi măng với kết cấu BTKL trong 
các công trình giao thông, thủy lợi được đông đảo các nhà 
khoa học quan tâm và nghiên cứu [4-7], [18]. Các nghiên cứu 
và phân tích trước đây đã xét đến sự thay đổi nhiệt độ nước 
làm mát, đến vật liệu làm ống, đến sự thay đổi khoảng cách 
ống, đến sự thay đổi nhiệt độ nước đầu vào và lưu lượng 
nước [15-17], [18] xây dựng mô hình toán học giúp dự đoán 
nhanh về chế độ nhiệt trong cấu kiện BTKL có sử dụng hệ 
thống làm lạnh cũng như chỉ ra loại vật liệu làm ống hợp lý 
giữa thép và PVC. Các nghiên cứu trên mặc dù đã xét đến 
ảnh hưởng của hệ thống làm lạnh đến nhiệt thủy hóa của 
BTKL cũng như đã xét đến các yếu tố ảnh hưởng nhiệt độ 
của nhiệt độ nước, khoảng cách các ống, chiều cao, nhưng 
vẫn là các nghiên cứu riêng biệt và chưa xét đến sự thay đổi 
đường kính trong của ống thoát nhiệt. Do đó, việc nghiên 
cứu đầy đủ các ảnh hưởng của các yếu tố khi sử dụng DOTN 
trong BTKL nhằm hạn chế ảnh hưởng gây nứt của nhiệt thủy 
hóa trong thi công BTKL là cần thiết. 

Bài báo trình bày nghiên cứu tính toán bố trí DOTN 
trong thi công bệ trụ cầu khối lớn bằng phần mềm Midas 
Civil để phân tích thủy nhiệt trong khối bê tông bệ trụ 
(KBTBT) cầu. Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng, đường kính 
ống, khoảng cách, nhiệt độ nước bơm vào.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Nghiên cứu giải pháp sử dụng DOTN khi thi công BTKL 

mố, trụ cầu.
2.2. Phương pháp nghiên cứu
Sử dụng phương pháp lý thuyết và phần mềm Midas 

civil để phân tích thủy nhiệt BTKL.

3. VÍ DỤ TÍNH TOÁN
3.1. Dữ liệu tính toán
3.1.1. Kết cấu 
- Cấu tạo bệ trụ: 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Thi công BTKL mố trụ cầu, quá trình hình thành cường 

độ, phản ứng thủy hóa của xi măng sẽ phát sinh lượng 
nhiệt đáng kể trong bê tông. Ở các bề mặt khối bê tông 
dưới tác động của nhiệt độ môi trường nhiệt độ của chúng 
sẽ giảm nhanh chóng so với nhiệt độ bên trong khối đổ, 
điều đó dẫn tới sự chênh lệch nhiệt độ lớn giữa tâm và bề 
mặt khối đổ. Sự chênh lệch nhiệt độ này làm cho các bộ 
phận trong khối bê tông có những biến dạng không đều và 
phát sinh ứng suất kéo. Khi ứng suất kéo lớn hơn ứng suất 
kéo cho phép của bê tông sẽ gây nứt bê tông, ảnh hưởng 
đến chất lượng và tuổi thọ công trình. Do vậy, việc nghiên 
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Hình 3.1: Cấu tạo chung bệ trụ chính cầu Hoàng Văn Thụ, 
TP. Hải Phòng

- Đặc trưng vật liệu:
+ Khối lượng thể tích: Bê tông: 24,5 kN/m3, nước: 10 kN/

m3, thép: 78,5 kN/m3.
+ Bệ dùng bê tông cấp C30, xi măng Vicem Hà Tiên 

cường độ bê tông ở 28 ngày: f’c = 30,0 MPa. 
+ Nhiệt độ bê tông lúc đổ là 280C, để an toàn lấy nhiệt 

độ bê tông là 300C.
+ Cường độ chịu kéo của bê tông: fr = 0,63* (fc)

0.5 = 
0,63*(30.0)0.5 = 3,45 MPa.

+ Mô-đun đàn hồi của bê tông: Ec = 0,043*y1.5* fc
0.5 = 

0,043*25001.5*30,00.5 = 29440,09 MPa.
3.1.2. Tải trọng 
Bê tông bệ trụ (BTBT) được đổ theo 2 đợt, đợt 1 chiều 

cao 3m.
* Tải trọng bản thân bệ:
- Tĩnh tải: Tỷ trọng của bê tông gbt = 24,5 KN/m3.
* Tải trọng nhiệt độ:
- Phân tích ứng suất nhiệt với bê tông tỏa nhiệt thường;
- Phân tích bê tông thủy hóa với tiêu chuẩn áp dụng 

ACI và CIP-FIP 1990.
3.1.3. Hệ số đối lưu

Bảng 3.1. Hệ số đối lưu 

Hệ số đối lưu nhiệt giữa bề mặt bê 
tông tiếp xúc với không khí 12 kcal/m2h0C

Hệ số đối lưu nhiệt giữa bề mặt bê 
tông tiếp xúc với ván khuôn thép 12 kcal/m2h0C

Hệ số đối lưu nhiệt giữa bề mặt bê 
tông tiếp xúc với bê tông bịt đáy 3,61 kcal/m2h0C

3.1.4. Điều kiện kiểm tra
- Chênh lệch nhiệt độ giữa tâm khối đổ và bề mặt 

không vượt quá 200C.
- Ứng suất kéo trong khối đổ không vượt quá ứng suất 

cho phép của bê tông.
- Các điểm kiểm tra: Tâm khối, điểm trên bề mặt.
3.1.5. Bơm và ống thoát nhiệt
- Sử dụng bơm có lưu lượng bơm là: 20 m3/h.
- Ống thoát nhiệt là ống thép có đường kính trong là 30 

mm. Nhiệt độ nước đầu vào: 250C. Lưu lượng nước bơm qua 
ống: Q = 3,0 m3/h = 833,33 cm3/s. Diện tích mặt cắt ngang 
ống: A = 3,94 cm2. Lưu tốc dòng nước qua ống: v = Q/A = 
211,51 cm/s. Hệ số đối lưu nhiệt cho ống: c = 4,75*u+43 
= 1560,6761 kcal/m2h0C (theo Hiệp hội Bê tông của Nhật 
Bản JECS, hệ số truyền nhiệt của chất lỏng trong ống có thể 
được tính như sau: c = 4,75*u+43).

3.2. Tính toán 
Nhóm nghiên cứu dùng phần mềm Midas Civil mô 

hình hóa các đặc trưng vật liệu bê tông, hệ số đối lưu… để 
tiến hành các phân tích nhiệt và ứng suất ở các điểm đặc 
trưng của KBTBT cho các trường hợp khi chưa bố trí và khi 
bố trí DOTN được kết quả dưới đây.

3.2.1. Khi chưa bố trí DOTN
* Phân tích các bước thi công: Xét KBTBT đổ giai đoạn 1:
- Khoảng thời gian sử dụng để phân tích nhiệt độ trong 

bê tông là: 
+ Sau khi đổ bê tông 1h, 4h, 8h,12h, 24h, 36h, 72h, 

100h, 120h, 168h.
+ Sau 168h tương đương với 7 ngày sau khi đổ bê tông, 

ta không tiến hành phân tích nhiệt nữa do khi đó bê tông 
đã đạt 90% cường độ, cốt thép đã chịu lực.

* Kết quả phân tích:
- Các điểm so sánh: Chọn các điểm so sánh sao cho bất 

lợi nhất (các điểm có chênh lệch nhiệt độ lớn nhất) để xét, 
điểm ở tâm khối đổ với các điểm mặt bên 6496-6484, 6496-
6155, điểm tâm khối đổ với mặt trên 6496-6802, các điểm 
góc khối đổ 6233-6173.

 
lll 

6155 6484 

6802 

6496
6173 

6233 

Hình 3.2: Các điểm so sánh nhiệt độ
- Nhiệt độ khối bê tông: 

Nhiệt độ khối sau 36h (Tmax = 76,020C)
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Nhiệt độ khối sau 72h (Tmax = 76,390C)
Hình 3.3: Nhiệt độ khối đổ thời điểm 36h và 72h

+ Chênh lệch nhiệt độ các điểm xét:

Chênh lệch nhiệt độ điểm 6496 và 6155 (khoảng chênh lệch 34,60C)

Chênh lệch nhiệt độ điểm 6496 và 6484 (khoảng chênh lệch 33,80C)

Chênh lệch nhiệt độ điểm 6496 và 6802 (khoảng chênh lệch 33,40C)

Chênh lệch nhiệt độ điểm 6173 và 6233 (khoảng chênh lệch 42,70C)
Hình 3.4: Chênh lệch nhiệt độ các điểm so sánh

- Ứng suất  kéo tại một số điểm đặc trưng:

Hình 3.5: Biểu đồ ứng suất kéo và ứng suất kéo cho phép 
của các điểm đặc trưng

Từ Hình 3.3 thấy rằng, nhiệt độ lớn nhất ở khu trung 
tâm khối đổ, nhiệt độ nhỏ nhất ở khu góc, cạnh và mặt 
ngoài khối đổ. Như vậy, để hiệu quả cần bố trí DOTN ở khu 
trung tâm khối đổ. Ngoài ra, chệnh lệch nhiệt độ khối đổ ở 
các điểm đặc trưng quá 200C từ (33,8 - 42,70C) là một yếu tố 
có thể gây nứt bê tông. Từ biểu đồ ứng suất kéo - ứng suất 
kéo cho phép các điểm đặc trưng ở khoảng thời gian từ (20 
- 115h) các điểm 6155, 6484,6802 có ứng suất kéo vượt ứng 
suất kéo cho phép của bê tông.

3.2.2. Khi bố trí DOTN
Mục đích của bố trí DOTN là để giảm nhiệt độ của khối 

đổ, giảm chênh lệch nhiệt độ giữa các điểm, nhất là giữa 
các điểm bất lợi nhất sao cho DT < 200C để bê tông không 
bị nứt.

* Số liệu và mô hình tính:
- DOTN có đường kính trong là 30 mm được bố trí với 

khoảng cách là 1 m. Sau khi đổ bê tông xong tiến hành 
bơm nước có nhiệt độ T = 250C vào ống thoát nhiệt. Thời 
gian bơm là 72h kể từ khi đổ bê tông xong (có thể hơn và 
tùy thuộc vào nhiệt độ nước tại đầu ra). Lưu lượng bơm: 
3,0 m3/h.
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Hình 3.6: Sơ đồ bố trí DOTN

Hình 3.7: Mô hình bố trí DOTN

* Kết quả phân tích:
- Các điểm so sánh: 6496-6155, 6496-6484, 6496-6802, 

6173-6233
- Nhiệt độ khối bê tông:

Nhiệt độ khối sau 36h (Tmax = 69,390C)

Nhiệt độ khối sau 72h (Tmax = 62,270C)
Hình 3.8: Nhiệt độ khối đổ thời điểm 36h, 72h khi có DOTN

Chênh lệch nhiệt độ điểm 6496 và 6155 (chênh lệch 11,60C)

Chênh lệch nhiệt độ điểm 6496 và 6484 (chênh lệch 11,80C)

Chênh lệch nhiệt độ điểm 6496 và 6802 (chênh lệch 8,960C)

Chênh lệch nhiệt độ điểm 6173 và 6233 (chênh lệch 15,70C)
Hình 3.9: Chênh lệch nhiệt độ giữa các điểm so sánh khi có DOTN
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- Ứng suất kéo tại các điểm đặc trưng:

Hình 3.10: Biểu đồ ứng suất kéo - ứng suất kéo cho phép 
của các điểm đặc trưng

* Nhận xét và kết luận:
- Nhận xét:
+ Chênh lệch nhiệt độ khối đổ ở các điểm đặc trưng 

không vượt quá 200C từ (10,20C - 15,70C), loại bỏ được yếu 
tố có thể gây nứt bê tông.

+ Từ biểu đồ ứng suất kéo - ứng suất kéo cho phép của 
các điểm đặc trưng các đường ứng suất kéo của các điểm 
xét đều nằm dưới đường ứng suất kéo cho phép của bê 
tông khối đổ chứng tỏ các điểm xét không bị nứt.

- Kết luận: Bê tông không bị nứt.
+ Nhiệt độ khối bê tông giảm được khi sử dụng ống 

tản nhiệt: 
ΔT = 71,480C - 51,340C = 20,140C
+ Nhiệt độ đầu ra: 

Đường ống số 1: điểm 6764

Nhiệt độ đầu ra ống số 1 (Tmax = 53,880C),thời điểm 72h là 45,520C

Đường ống số 2: điểm 6234 

Nhiệt độ đầu ra ống số 2 (T max = 53,800C),thời điểm 72h là 45,560C
Hình 3.11: Nhiệt độ nước đầu ra ống số 1, 2

+ Sau khi bơm nước, nhiệt độ nước đầu ra sẽ tăng dần, 
khi nhiệt độ nước giảm đến nhiệt độ tính toán thì có thể 
dừng bơm (thời gian bơm 72h chỉ là thời gian lý thuyết).

STT Điểm đo Đơn vị Nhiệt độ 
cao nhất

Nhiệt độ 
dừng bơm Ghi chú

1 Đầu ra ống bơm số 1 Độ C 53,88 oC 45,52 oC
2 Đầu ra ống bơm số 2 Độ C 53,80 oC 45,56 oC

  
4. KHẢO SÁT 
Phần này trình bày ảnh hưởng của khoảng cách DOTN, 

đường kính trong DOTN và ảnh hưởng của nhiệt độ nước 
bơm vào DOTN đến nhiệt độ KBTBT.

4.1. Ảnh hưởng của khoảng cách DOTN
Các số liệu phân tích:   
- Thay đổi khoảng cách đường ống (0,5 m, 0,7 m, 1 m, 

1,2 m, 1,5 m).
- Đường kính ống: 30 mm.
- Nhiệt độ nước đầu vào: 250C.
Từ kết quả nhóm nghiên cứu lập các bảng số liệu tổng 

hợp và vẽ các biểu đồ sau:
Bảng 4.1. Nhiệt độ khối đổ khi khoảng cách ống thay đổi

1h 4h 8h 12h 36h 72h 100h 120h 168h
0,5 33,2 41,6 50,1 56,3 65,1 58,8 51,2 47,7 41,1
0,7 33,4 42,3 51,3 57,5 67,6 60,9 53,8 49,2 42,5
1 33,5 42,6 51,8 58,4 69,4 62,3 55,6 51,3 44,4

1,2 33,5 42,7 52 58,8 71,4 65,9 59,9 55,8 48,6
1,5 33,5 42,6 52,1 58,8 72 67,7 62,3 58,7 51,9

Nhiệt độ khối bê tông( ˚C)
Khoảng cách(m)

Hình 4.1: Biểu đồ nhiệt độ khối đổ khi khoảng cách ống thay đổi
Bảng 4.2. Chênh lệch nhiệt độ Max-Min 

khi khoảng cách ống thay đổi 

1h 4h 8h 12h 36h 72h 100h 120h 168h
0,5 0,6 4,8 11,6 18,1 29,5 28 21 17,8 11,1
0,7 0,6 4,8 11,7 18,2 32,8 30 23,6 19,3 12,5
1 0,6 4,8 11,9 18,6 35,9 31,4 25,4 21,4 14,3

1,2 0,6 4,9 12,1 19 37,9 35 29,7 25,8 18,6
1,5 0,6 4,8 12,2 19 38,5 37,3 32,4 29,1 22,5

Khoảng 
cách(m)

Nhiệt độ khối bê tông(˚C)

Hình 4.2: Biểu đồ nhiệt độ khối đổ (Max-Min) 
khi khoảng cách ống thay đổi

Theo Hình 4.1 và Hình 4.2 thì biểu đồ chia làm 2 đoạn 
rõ rệt: 
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Theo Hình 4.3 và Hình 4.4 thì biểu đồ chia làm 2 đoạn 
rõ rệt: 

- Giai đoạn 1 là giai đoạn tăng nhiệt của khối bê tông 
(1h - 36h), khi đường kính trong giảm thì các đường gần sát 
nhau, nên hiệu quả giảm nhiệt kém. Giai đoạn 2 là giai đoạn 
giảm nhiệt của khối bê tông (36h - 168h), khoảng cách các 
đường tách ra chứng tỏ hiệu quả giảm nhiệt hơn so với giai 
đoạn 1, nhưng khoảng cách không lớn nên hiệu quả giảm 
nhiệt không cao.

Từ Bảng 4.4 nhận thấy: Khi tăng đường kính trong ống 
thoát nhiệt thì hiệu quả giảm nhiệt khối bê tông là nhỏ.

Như vậy:
- Khi đường kính trong DOTN tăng thì nhiệt độ bê tông 

khối đổ giảm ít.
- Nên chọn đường kính trong DOTN d = (27 - 35)mm để 

hiệu quả và đảm bảo các yêu cầu thi công.
Trong tiêu chuẩn BTKL TCXDVN 305-2004 chọn d = (25 

- 30)mm, nhóm đề xuất sử dụng đường kính ống trong hệ 
DOTN là d = (25 - 35)mm để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật .

4.3. Ảnh hưởng của nhiệt độ nước bơm vào DOTN
Phân tích bài toán trên với các số liệu sau:      
- Thay đổi nhiệt độ nước đầu vào là (200C, 220C, 250C, 

280C, 300C). Khoảng cách các đường ống 1 m. Đường kính 
ống là 30 mm.

Từ kết quả, nhóm nghiên cứu lập các bảng số liệu tổng 
hợp và vẽ các biểu đồ sau:

Bảng 4.5. Nhiệt độ khối đổ khi nhiệt độ nước đầu vào thay đổi

1h 4h 8h 12h 36h 72h 100h 120h 168h
20 32,8 40,1 47,7 53,5 64,6 59,8 54,3 50,6 41,1
22 32,8 40,1 47,7 53,5 64,9 60,5 55,1 51,6 42,9
25 33,5 42,6 51,8 58,4 69,4 62,3 55,6 51,4 43,9
28 33,2 42,6 52,1 58,6 69,5 64 58,8 54,8 48,3
30 33,2 43,3 53,1 59,3 69,9 66,8 61,1 57,7 51,2

127

Nhiệt độ khối đổ bê tông (˚C) - maxD ống(mm) K/C ống(m) t nước(˚C)

Hình 4.5: Biểu đồ nhiệt độ khối đổ khi nhiệt độ nước đầu vào 
thay đổi

Bảng 4.6. Chênh lệch nhiệt độ Max-Min khi nhiệt độ nước thay đổi

1h 4h 8h 12h 36h 72h 100h 120h 168h
20 0,4 3,8 9,6 15,3 31,3 28,9 24,1 20,5 11,1
22 0,4 3,8 9,6 15,3 31,6 29,6 24,9 21,5 12,9
25 0,5 4,8 11,8 18,6 35,9 31,4 25,6 21,5 13,9
28 0,5 4,9 12,9 19,5 36,1 33,2 28,6 24,7 18,2
30 0,5 6,1 13,8 20,1 36,4 35,9 30,9 27,6 21,2

27 1

Nhiệt độ khối đổ bê tông (˚C)D 
ống(mm)

K/C 
ống(m) t nước(˚C)

Hình 4.6: Biểu đồ nhiệt độ khối đổ (Max-Min) 
khi nhiệt độ nước thay đổi

- Giai đoạn 1 là giai đoạn tăng nhiệt của khối bê tông 
(1h - 36h), khi khoảng cách giảm từ 1,5 m về 1,2 thì lượng 
nhiệt giảm ít. Khi khoảng cách giảm dần về 1, 0,7, 0,5 m thì 
lượng nhiệt giảm rõ rệt. Giai đoạn 2 là giai đoạn giảm nhiệt 
của khối bê tông (36h - 168h), khi khoảng cách giảm thì 
lượng nhiệt giảm tương đối đều. Nhưng giữa khoảng cách 
1,2 m và 1 m giảm lớn hơn.

Từ Bảng 4.2 nhận thấy:
- Giai đoạn 1 (từ 1 - 36h) thì khoảng cách ống là 0,5 m 

hiệu quả hơn.
- Giai đoạn 2 (từ 36 - 168h) thì khoảng cách ống là 1 m 

hiệu quả hơn.
Như vậy:
- Khi khoảng cách DOTN giảm thì nhiệt độ bê tông khối 

đổ giảm đáng kể: Giai đoạn 1 khi khoảng cách DOTN ≤ 1 m 
lượng nhiệt giảm nhiều hơn. Giai đoạn 2 khi khoảng cách 
DOTN giảm dần về 1 m thì lượng nhiệt giảm nhiều hơn.

 - Để đảm bảo hiệu quả, dễ thi công nên chọn khoảng 
cách DOTN là 1 m.

4.2. Ảnh hưởng của đường kính DOTN
Phân tích bài toán trên với các số liệu sau:      
- Thay đổi đường kính trong của ống là (27 mm, 30 mm, 

35 mm, 40 mm, 100 mm). Khoảng cách đường ống 1 m. 
Nhiệt độ nước đầu vào là 250C.

Từ kết quả, nhóm nghiên cứu lập các bảng số liệu tổng 
hợp và vẽ các biểu đồ sau:

Bảng 4.3. Nhiệt độ khối đổ khi đường kính ống thay đổi

1h 4h 8h 12h 36h 72h 100h 120h 168h
27 33,5 42,6 51,8 58,4 69,4 62,3 55,6 51,3 43,9
30 33,5 42,6 51,8 58,4 69,1 61,2 54,6 50,3 43,4
35 33,5 42,6 51,8 58,4 68,6 60,7 53,6 49,3 42,4
40 33,5 42,6 51,8 58,3 68,4 60,2 53,1 48,7 41,9

100 33,5 42,6 51,6 58,2 67,9 59,3 52,1 47,6 40,2

Nhiệt độ khối bê tông (˚C) - max

1 25

K/C ống(m) t nước(˚C) D ống(mm)

Hình 4.3: Biểu đồ nhiệt độ khối đổ khi đường kính ống thay đổi

Bảng 4.4. Chênh lệch nhiệt độ Max-Min 
khi đường kính ống thay đổi

1h 4h 8h 12h 36h 72h 100h 120h 168h
27 0.6 4.8 11.9 18.6 35.9 31.5 25.1 21.4 13.9
30 0.6 4.8 11.9 18.7 35.6 30.4 24.4 20.4 13.4
35 0.6 4.8 11.9 18.7 35.2 29.9 23.4 19.4 12.4
40 0.6 4.7 11.8 18.5 34.9 26.4 22.9 18.8 11.9
100 0.5 4.6 10.6 16.2 30.4 25.3 21.1 17.6 10.2

1 25

Chênh lệch nhiệt độ khối bê tông (0C)K/C 
ống(m) t nước(C) D 

ống(mm)

Hình 4.4: Biểu đồ nhiệt độ khối đổ (Max-Min) 
khi đường kính ống thay đổi
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  Theo Hình 4.5 và Hình 4.6 thì biểu đồ chia làm 2 đoạn 
rõ rệt :

- Giai đoạn 1 là giai đoạn tăng nhiệt của khối bê tông 
(1h - 36h), với nhiệt độ nước bơm vào là: 300C, 280C, 250C 
thì các đường gần sát nhau, nên hiệu quả khi giảm nhiệt 
khối bê tông là không cao. Khi nhiệt độ nước là 200C, 220C 
thì nhiệt độ khối bê tông giảm rõ rệt, nhưng 2 đường gần 
như trùng nhau, tức hiệu quả ngang nhau. Giai đoạn 2 là 
giai đoạn giảm nhiệt của khối bê tông (36h - 168h), khoảng 
cách các đường tách ra chứng tỏ hiệu quả giảm nhiệt hơn 
so với giai đoạn 1. Khi nhiệt độ nước là 250C, đường nhiệt 
tách ra gần sát với các đường nhiệt khi nhiệt độ của nước 
là: 200C, 220C.

Như vậy: 
- Khi nhiệt độ nguồn nước bơm vào DOTN giảm thì 

nhiệt độ trong bê tông khối đổ giảm đáng kể.
- Nhiệt độ nguồn nước hợp lý nên chọn (220C - 250C).
Với đánh giá bên trên ta nên chọn nhiệt độ là 250C gần 

với nhiệt độ của nước sông. Nếu chọn nhiệt độ thấp hơn thì 
cần phải làm lạnh tốn thêm công sức và chi phí, đồng thời 
hiệu quả sau 36h không cao.

5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
Qua kết quả tính toán, khảo sát và phân tích các bài 

toán thủy nhiệt của BTKL bằng phần mềm Midas civil ở mục 
3 và mục 4 có thể rút ra các kết luận và kiến nghị sau đây:

- Nhiệt độ bê tông khối đổ tăng nhanh theo tốc độ 
thủy hóa của xi măng từ (1h - 48h), điều này là phù hợp.

- Khu vực trung tâm khối đổ có nhiệt độ lớn nhất, khu 
vực góc, cạnh và mặt ngoài bê tông khối đổ có nhiệt độ 
thấp nhất.

- Khi chưa dùng DOTN ứng suất kéo ở một số điểm vượt 
quá ứng suất kéo cho phép của bê tông trong khoảng thời 
gian từ (20h - 115h), nên bê tông bị nứt, do đó cần có biện 
pháp chống nứt cho bê tông.

- Bố trí DOTN cho bê tông khối đổ để chống nứt cho 
bê tông là biện pháp hiệu quả: Khi chưa có DOTN thì chênh 
lệch nhiệt độ các điểm đặc trưng là lớn hơn 200C (từ 33,80C 
- 42,70C). Nhưng khi bố trí DOTN thì chênh lệch nhiệt độ 
các điểm đặc trưng nhỏ hơn 200C (từ 8,960C - 15,70C), nhiệt 
độ giảm hơn 200C. Đường ứng suất kéo các điểm đặc trưng 
đều nằm dưới đường ứng suất kéo cho phép của bê tông 
khối đổ nên bê tông không bị nứt.

- Bố trí DOTN ở khu vực tâm khối đổ, khoảng cách là 1 
m. Đường kính trong DOTN nên chọn trong khoảng (27 - 
35)mm tùy thuộc vào các yêu cầu kỹ thuật và điều kiện thi 
công. Nhiệt độ nước bơm vào DOTN khoảng (22 - 25)0C có 
thể tận dụng nguồn nước sông.

- Xác định được thời gian bơm nước lý thuyết và nhiệt 
độ nước đầu ra của DOTN để xác định chính xác thời gian 
dừng bơm.
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TÓM TẮT: Việc gia cố dầm bê tông bằng thép tấm 
bên ngoài bị hỏng giòn xảy ra khá phổ biến và tiềm ẩn 
nguy cơ mất an toàn cho kết cấu dầm bê tông cốt thép 
được tăng cường. Nghiên cứu đã sử dụng mô hình 
“thanh chịu kéo” để phân tích và chỉ ra rằng hư hỏng 
của dầm là sự trượt của bê tông dọc theo trục dầm và 
gần tấm thép bên ngoài. Lý thuyết và thực nghiệm cho 
thấy vết trượt nằm trong khoảng giữa các vết nứt. Từ 
khoảng trượt này, ứng suất trong thép ngoài ở giới hạn 
uốn được xác định. Trên cơ sở phân tích giới hạn ứng 
suất ở bản thép ngoài ở trạng thái dầm bị phá hoại, giới 
hạn cho phép để có được độ dẻo của dầm được đưa 
ra. Nếu điều kiện phá hoại dẻo này được đáp ứng, có 
thể sử dụng giới hạn chảy của thép trong và ngoài để 
xác định khả năng chịu uốn và đảm bảo điều kiện hư 
hỏng về độ dẻo của dầm. 

TỪ KHÓA: Bản thép ngoài tăng cường, tăng cường 
dầm bê tông cốt thép, giới hạn cốt thép chịu uốn, mô 
hình thanh chịu kéo, điều kiện phá hoại dẻo.

ABSTRACT: In the strengthening of concrete 
beams with external steel plates, brittle failure occurs 
quite commonly and poses a risk of unsafety to the 
reinforced concrete beam structure. The study used 
the “tension chord” model to analyze and show that 
the beam failure is the slip of concrete along the beam 
axis and near the external steel plate. The theory and 
experiment show that the slip is in the range between 
two consecutive cracks. From this slipping interval, 
the stress in the external steel at the bending limit 
is determined. Based on the analysis of the stress 
limit in the outer steel plate of the ruptured beam, 
the ductility condition of the beam is proposed. If 
this condition is met, the yield strength of the inner 
and outer steel can be used to determine the flexural 
capacity and ensure the ductile failure condition of 
the beam.

KEYWORDS: External steel plate, strengthening 
reinforcement concrete beam, flexural reinforcement 
limit, tension chord model, ductile failure conditions.

Phân tích cơ cấu phá hoại dầm bê tông cốt thép tăng cường 
bằng tấm bản thép ngoài sử dụng mô hình thanh chịu kéo

n TS. NGUYỄN VĂN HẬU; LƯU TRÍ ĐẠT
     Trường Đại học Giao thông vận tải

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Gần đây, sử dụng tấm thép dán bên ngoài kết cấu bê 

tông nhằm tăng cường kết cấu công trình đang dần được 
quan tâm trở lại nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cấp khả năng 
chịu tải các kết cấu bê tông cốt thép hiện hữu như là các kết 
cấu nhà hay kết cấu cầu [1]. 

Nghiên cứu này dựa trên các phát triển gần đây về mô 
hình thanh chịu kéo trong dầm bê tông chịu uốn được tăng 
cường bởi tấm bản thép ngoài giúp làm rõ cơ chế hình 
thành vết nứt, khoảng cách giữa các vết nứt. Khoảng cách 
giữa các vết nứt trong dầm bê tông tăng cường được dự 
báo dựa trên các giả thiết về ứng suất trượt bình quân. Cơ 
cấu bong bật các tấm thép ngoài được dự báo dựa trên sự 
phá vỡ bê tông do trượt giữa tấm thép và bê tông tiếp xúc. 
Từ đó, ứng suất lớn nhất có thể đạt được xác định ở trạng 
thái giới hạn chịu uốn. Các thực nghiệm được so sánh với 

KÝ HIỆU
AC - Diện tích thanh chịu kéo phần bê tông của dầm
Ap - Diện tích tấm thép bọc ngoài bê tông

As - Diện tích thép thanh trong bê tông
Ag = AC + As - Tổng diện tích thanh chịu kéo phần bê 

tông của dầm 
As

' - Diện tích cốt thép chịu nén trong bê tông
S - Khoảng cách vết nứt
Smin - Khoảng cách vết nứt tối thiểu
Smax - Khoảng cách vết nứt tối đa
Σu - Tổng chu vi dính bám giữa thép và bê tông
a = β1c - Chiều cao vùng bê tông chịu nén quy đổi
c - Chiều cao vùng bê tông chịu nén của dầm
db - Đường kính cốt thép chịu kéo trong bê tông 
dp - Khoảng cách từ thớ trên cùng chịu nén tới trọng 

tâm tấm thép
fct - Giới hạn chịu kéo của bê tông
fc

' - Cường độ chịu nén của bê tông mẫu trụ D = 150 mm, 
H = 300 mm

fp - Ứng suất trong thép ngoài ở vị trí nằm giữa hai vết nứt
fpm - Ứng suất bình quân của thép ngoài chịu kéo
ns - Số lượng thanh thép nằm trong bê tông khu vực 

chịu kéo
ar - Hệ số đánh giá dạng phá hoại giòn/dẻo của dầm
b1 - Hệ số quy đổi chiều cao vùng chịu nén bê tông

s
s

g

A
A

� �  - Hàm lượng thép trong của thanh chịu kéo

p
p

g

A
A

� �  - Hàm lượng thép ngoài của thanh chịu kéo

b�  - Ứng suất dính bám dọc theo thép của bê tông
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mô hình đề xuất nhằm xác định tính chính xác của phương 
pháp tính. Trên cơ sở này, giới hạn để dầm được tăng cường 
đảm bảo phá hoại dẻo được đề xuất để có biện pháp điều 
chỉnh thiết kế cho phù hợp nhằm đảm bảo hiệu quả của 
phương án cũng như đáp ứng yêu cầu về an toàn cho kết 
cấu công trình.

2. CƠ CẤU PHÁ HOẠI DẦM THEO MÔ HÌNH THANH 
CHỊU KÉO

2.1. Ứng suất trong tấm thép ngoài ở thời điểm 
phá hoại

Xét một dầm bê tông được tăng cường bằng tấm thép 
ngoài ở thí nghiệm uốn bốn điểm ta thấy hiện tượng phổ 
biến là tấm thép bị bong bật và tách ra khỏi dầm cơ bản 
khi dầm bị phá hoại chứ không phải tấm thép ngoài có 
ứng suất vượt giới hạn chảy như các lý thuyết tính toán 
sức kháng uốn của dầm. Ban đầu, dầm bê tông xuất hiện 
các vết nứt vuông góc với trục dầm, sau đó xuất hiện các 
vết nứt dọc theo dầm và gần khu vực nằm giữa tấm thép 
ngoài và thép trong của dầm. Vị trí nứt dọc này có thể xuất 
hiện tại đầu dầm hoặc tại giữa dầm. Trong khi đó, tấm thép 
ngoài chưa đạt tới trạng thái phá hủy. 

Hình 2.1: Tách thép và dầm bê tông qua vết nứt ngang 
giữa hai vết nứt đứng

Từ những điều nêu trên có thể giả thiết hiện tượng phá 
hoại dầm có tăng cường tấm thép ngoài là do ứng suất 
trượt ở bê tông nằm trong khoảng giữa thép ngoài và thép 
trong chịu kéo (tb) vượt quá ứng suất trượt cho phép (tu), 
ứng suất trượt giữa thép và bê tông sẽ chỉ tập trung trong 
phạm vi hai vết nứt đứng. Giả thiết này được minh họa như 
trong Hình 2.2.  

Hình 2.2: Mô hình thanh chịu kéo bị phá hoại bê tông trong phạm vi 
giữa hai vết nứt để xác định ứng suất trong tấm thép ngoài
Việc xác định khoảng cách giữa hai vết nứt và ứng suất 

trượt giữa thép với bê tông sử dụng mô hình thanh chịu 

kéo của Marti [4]. Đối với dầm bê tông chịu uốn có tăng 
cường bằng tấm thép ngoài, Raoof và cộng sự [3] cũng sử 
dụng cách tiếp cận này để xác định khoảng cách giữa các 
vết nứt, ứng suất trượt giữa thép và bê tông. 

Do thép ngoài được liên kết với dầm chủ yếu thông qua 
dính bám với bê tông khu vực đáy dầm, vì vậy, giả thiết rằng 
tổng lực kéo ở phần chịu kéo của dầm (Tc+Ts = Actfct+Asfy) sẽ 
cân bằng với tổng lực trượt giữa bê tông với tấm thép ngoài 
và thép trong chịu kéo thuộc phạm vi vết nứt S. Giả thiết này 
được minh họa như Hình 2.3a,c và trong công thức (1).

p b c sT S U T T�� � ��  (1)

Hình 2.3: Mô hình thanh chịu kéo trong dầm bê tông 
sử dụng tấm thép ngoài tăng cường chịu uốn

Diện tích tổng của thanh chịu kéo (Ag) được đề xuất 
cho dầm bê tông tăng cường sử dụng tấm thép ngoài (Hình 
2.3b) là Ag = (h-c)b.

' '

'
10,85
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c
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c
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 [7]. Phân bổ ứng suất trượt 
(tb) tham khảo theo nghiên cứu của Marti [4] tại thời điểm 
trước khi phá hoại trượt xảy ra, thể hiện như tại Hình 2.3c với 
tu = tb0 = 2fct với � �2'30.3ct cf f� ��� �

� � [4,5]. 
Giả thiết thép thanh chịu kéo sử dụng một loại đường 

kính. Ta có thể xác định được khoảng cách giữa các vết nứt 
đối với dầm được tăng cường bằng tấm thép ngoài như sau:

� �1
4
s ct s y

ps
b

b p

f f
S

d h

� �

���

� �
�

� �
�� �� �

� �

 (3)

Khoảng cách lớn nhất giữa các vết nứt (Smax) được xác 
định khi tb = tb1 = fct [4]. Ta có: 

� �
max

1

4

y
s s

ct

ps

b p

f
fS

d h

� �

��

� �
�

� �
�� �� �

� �

 (4)

Khoảng cách nhỏ nhất giữa các vết nứt (Smax) khi tb = 
tb0 = 2fct [4] và xảy ra ở các khu vực có mô-men cực hạn khi 
dầm chuẩn bị phá hủy:

max
min 2

SS �  (5)

Lực dọc trong thép ngoài có thể xác định được là toàn 
bộ sức kháng trượt của bê tông trong phạm vi vết nứt này 

p b pT Sb�� . Từ đó, ứng suất trong thép ngoài khi dầm bị phá 
hoại có thể đạt được như sau:
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 (6) 

2.2. Dạng phá hoại dẻo và dạng phá hoại giòn
Dầm tăng cường được coi là phá hoại dẻo khi tất cả 

các thành phần bê tông chịu nén, thép chịu kéo đều đạt 
tới giới hạn chảy. Do hiện tượng trượt ngang nêu trên làm 
thép ngoài chưa đạt tới giới hạn chảy là khả năng cao nhất 
làm dầm bị phá hoại giòn. Do đó, giả thiết rằng ứng suất 
trong thép ngoài được tính theo công thức (6) vượt quá 
giới hạn chảy của thép thì dầm được coi là phá hoại dẻo. 
Để đạt được giới hạn đó, khoảng cách giữa các vết nứt phải 
đủ rộng để tạo ra khả năng chống trượt lớn. Quan điểm này 
được diễn giải như công thức (7).

p ypf f�  (7)
Thay thế (S = Smax) ở công thức (4) và (fp) ở công thức (6) 

vào công thức (7) và đặt hệ số ar, điều kiện để phá hoại dẻo 
như trong công thức (8).

� �1

4
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Như vậy, việc lựa chọn chiều dày và bề rộng tấm thép 
ngoài tăng cường cần phải đảm bảo thỏa mãn công thức 
(8) để dầm không bị phá hoại giòn (ar ≥ 1,00). 

3. THÍ NGHIỆM
3.1. Bố trí thí nghiệm
Thí nghiệm được tiến hành với dầm thí nghiệm mẫu 

trong phòng thí nghiệm để kiểm tra lý thuyết đề xuất về ứng 
suất trong thép ngoài theo công thức (6) và điều kiện phá 
hoại theo công thức (8). Thí nghiệm uốn dầm bốn điểm được 
thực hiện tại phòng thí nghiệm thuộc trường Đại học GTVT. 
Các dầm thí nghiệm có cấu tạo như Hình 3.1.

Hình 3.1: Cấu tạo dầm thí nghiệm (kích thước là mm)
Chế tạo 7 dầm bê tông cốt thép thường, trong đó 1 

dầm tham chiếu (D0), 6 dầm tăng cường sử dụng tấm bản 
thép (D1-D6). Thép tấm, thép tròn và bê tông được lấy 
bình quân 3 mẫu đối với thép và 9 mẫu đối với bê tông. Thí 
nghiệm cơ tính của các vật liệu theo tiêu chuẩn tương ứng 
là ASTM A370-15 đối với vật liệu thép và ASTM C39 đối với 
vật liệu bê tông. Kết quả các thông số về vật liệu bình quân 
được thống kê như trong Bảng 3.1.

Bảng 3.1. Đặc trưng cơ học vật liệu chế tạo dầm

STT Thông số (ký hiệu) Đơn vị Giá trị

1 Cường độ bê tông (f ’
c) (MPa) 33,0

2 Giới hạn chảy của thép tròn (fy) (MPa) 446,2

3 Giới hạn bền của thép tròn (fu) (MPa) 603,6

4 Giới hạn chảy của thép tấm (fpy) (MPa) 380,0

5 Giới hạn bền của thép tấm (fpu) (MPa) 412,0

6 Mô-đun đàn hồi của thép tròn (Es) (MPa) 205.000,0

7 Mô-đun đàn hồi của thép tấm (Ep) (MPa) 195.000,0

Dầm được dán tấm thép tăng cường sử dụng keo 
epoxy của hãng Sika kí hiệu Sikadur 752 có cường độ chịu 
nén và chịu kéo tương ứng là 50 MPa và 20 MPa. 

Hình 3.2: Thí nghiệm uốn dầm
Dầm được uốn bằng thí nghiệm uốn bốn điểm với bố 

trí như trong Hình 3.2. Thiết bị tạo lực uốn dầm sử dụng cảm 
biến đo lực. Dầm được gia tải tĩnh, trong quá trình gia tải 
dầm, một cảm biến chuyển vị được gắn tại giữa dầm. Để 
xác định ứng suất trong tấm thép khi dầm đạt trạng thái 
phá hoại, có ba dầm kí hiệu D1 đến D3 được gắn sensor đo 
biến dạng vào tấm thép ngoài. Phần mềm điều khiển được 
tích hợp với cảm biến chuyển vị là data loger, vị trí gắn tại 
giữa nhịp và cách hai đầu tấm thép 250 mm. 

3.2. Kết quả thí nghiệm 
Sức kháng uốn của dầm cũng được tính toán dựa theo 

những chỉ dẫn của AASHTO LRFD 2007 [7] dựa trên giả thiết 
các thép chịu kéo đều đạt giới hạn chảy theo công thức (9).

' ' '

2 2 2n p p p s y p s y s
a a aM A f d A f d A f d� � � � � �� � � � � �� � � � � �

� � � � � �
 (9)

Từ mô-men kháng uốn tính toán, có thể tính ra lực uốn 
và so sánh với kết quả thí nghiệm. Kết quả thí nghiệm về 
quan hệ giữa lực uốn và chuyển vị đo được như trong Hình 
3.3, trong đó, sức kháng tính toán theo công thức (6) được 
thể hiện bằng đường ngang. 

Hình 3.3: Kết quả thí nghiệm lực uốn và chuyển vị
Các kết quả về biến dạng của tấm thép tại các vị trí đầu 

tấm phía bên trái, giữa dầm và đầu tấm thép phía bên phải 
được tiến hành đo tại các dầm số hiệu D1, D2 và D3. Tại các 

p b p
p

p p

T Sb
f

A A
�

� �
STT Thông số (ký hiệu) Đơn vị Giá trị

Lg = 2000
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hình từ 3.4, 3.5 và 3.6, biến dạng của tấm thép ngoài (ε=f/E) 
thể hiện bằng các đường ngang trên biểu đồ bao gồm: tính 
toán theo lý thuyết của Raoof [3], theo công thức đề xuất 
(6) và giá trị giới hạn chảy thí nghiệm được. 

Hình 3.4: Biểu đồ biến dạng tấm thép tại giữa dầm

Hình 3.5: Biểu đồ biến dạng tấm thép tại đầu phía trái dầm

Hình 3.6: Biểu đồ biến dạng tấm thép tại phía phải dầm (D1 đến D3)

4. NHẬN XÉT  
Các dầm có tấm dán thép ngoài tăng cường một cách 

hữu hiệu khả năng chịu uốn với năng lực kháng uốn tăng 
thêm bình quân là 85%. Điều này cho thấy, việc tăng cường 
dầm sử dụng tấm thép rất hiệu quả đối với khả năng chịu 
uốn của dầm. Góc nghiêng của quan hệ lực và chuyển vị ở 
Hình 3.3 cũng cho thấy độ cứng của dầm được tăng cường 
đáng kể do góc của dầm được tăng cường lớn so với dầm 
tham chiếu. Các nghiên cứu của tác giả về tăng cường dầm 
bê tông sử dụng CFRP trước đó ít có sự thay đổi nhiều về độ 
cứng so với việc sử dụng tấm thép ngoài. Đây cũng là một 
lợi thế của tấm thép so với các vật liệu FRP. 

Cơ cấu phá hoại của dầm đều giống nhau và theo trình 
tự: (1) xuất hiện các vết nứt đứng; (2) xuất hiện các viết nứt 
trượt dọc theo tấm thép ngoài; (3) thép trong đạt tới giới 
hạn chảy và dầm bị gãy. Dạng phá hoại dầm cho thấy ảnh 
hưởng của vết nứt của dầm bê tông ảnh hưởng tới sự phát 
triển cường độ của tấm thép bọc ngoài cũng như vị trí phá 
hoại rất lớn do khi xuất hiện vết nứt do trượt thì dầm lập 
tức bị phá hoại ngay. Khi phá hoại bắt đầu xảy ra ở một vị trí 
nào đó thì sẽ không xảy ra tại vị trí khác vì lúc này lực đã bắt 
đầu giảm đi do hiện tượng phá hoại đã xuất hiện.

Dạng phá hoại dầm 
D1

Tấm thép bị bong bật phía đầu bên trái

Dạng phá hoại dầm 
D2

Tấm thép bị bong bật ở giữa

Dạng phá hoại dầm 
D3

Tấm thép bị bong bật phía đầu bên trái
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Dạng phá hoại dầm 
D4

Tấm thép bị bong bật ở giữa

Dạng phá hoại dầm 
D5

Tấm thép bị bong bật phía đầu bên trái

Dạng phá hoại dầm 
D6

Tấm thép bị bong bật phía đầu bên trái

Hình 3.7: Dạng phá hoại của các dầm thí nghiệm

uốn của dầm bê tông thông thường với ứng suất trong 
thép ngoài đạt tới giới hạn chảy nếu bố trí thép phù hợp 
để không bị phá hoại giòn. Trong trường hợp nhu cầu nâng 
cấp về tải trọng lớn hơn thì giải pháp áp dụng các neo tấm 
thép vào dầm đồng thời tăng cường chống cắt cho dầm 
cần phải được nghiên cứu kỹ hơn để đảm bảo công trình ở 
trạng thái phá hoại dẻo đảm bảo an toàn trong khai thác.
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Kết quả đo biến dạng của tấm thép ngoài cho thấy các 
tấm thép đều vượt qua giới hạn chảy. Ở vị trí giữa dầm, thép 
tấm bên ngoài thậm chí đạt tới giá trị kéo đứt. Đối với các vị 
trí đầu dầm, các tấm thép vừa đạt tới ngưỡng giới hạn chảy 
thì không tăng thêm được lực và biến dạng nữa do dầm đã bị 
phá hoại. Không quan sát thấy hiện tượng thép ngoài bị phá 
hoại ở thép nào (Hình 3.7). Ứng suất (biến dạng) đo được tại 
tấm bản thép ngoài có giá trị gần với kết quả từ công thức (6), 
đặc biệt là tại khu vực đầu dầm. Như vậy, nếu dầm không bị 
phá hoại giòn, có thể sử dụng công thức (9) để xác định năng 
lực chịu uốn của dầm được tăng cường bằng tấm thép ngoài.

Các vấn đề còn chưa được đề cập trong nghiên cứu 
này bao gồm các giải pháp sử dụng neo đầu tấm thép hay 
gia cường dọc theo chiều dài tấm hay sử dụng các loại tấm 
kiểu hình chữ U. Các giải pháp này tuy không trực tiếp làm 
tăng năng lực kháng uốn của kết cấu nhưng lại có tác dụng 
neo hoặc chống phá hoại trượt của bê tông, từ đó ứng suất 
trong thép ngoài có thể đạt tới giới hạn chảy.    

5. KẾT LUẬN
Hầu hết các dầm được tăng cường bằng tấm thép ngoài 

đều có xu hướng phá hoại giòn và do đó cần phải tính toán 
lượng thép sao cho đảm bảo điều đó không xảy ra. Nghiên 
cứu đã đề xuất công thức tính toán mang tính định lượng để 
xác định điều đó. Dựa trên kết quả này, có thể lựa chọn kích 
thước tấm thép ngoài để đạt được nhu cầu về nâng cấp tải 
trọng mà không gây ra hiện tượng phá hoại giòn và làm tăng 
hiệu quả của tấm thép trong đánh giá tăng cường cũng như 
đảm bảo điều kiện áp dụng công thức nâng cấp sức chịu tải. 

Nghiên cứu về sự phá hoại của dầm bê tông đã được 
tiến hành trên các dầm thí nghiệm và các nghiên cứu được 
công bố khác cho thấy ảnh hưởng của vết nứt trong dầm 
bê tông làm trượt và vỡ bê tông nằm giữa khu vực cốt thép 
trong và tấm thép dán ngoài, là nguyên nhân chính gây ra 
cho dầm tăng cường bị phá hoại. Sử dụng mô hình thanh 
chịu kéo trong dầm bê tông tăng cường bằng tấm thép 
ngoài có thể đánh giá, dự báo được ứng suất trong thép 
bọc ngoài ở trạng thái phá hoại của dầm.

Có thể sử dụng các công thức xác định năng lực kháng 
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TÓM TẮT: CTB (Cement Treated Base) là lớp móng 
của kết cấu áo đường sử dụng vật liệu gia cố xi măng. 
Với ưu điểm nổi bật có cường độ mô-đun đàn hồi lớn, 
sản xuất và tổ chức thi công thuận lợi nên CTB ngày 
càng được sử dụng rộng rãi trên thế giới. Song, để 
ứng dụng CTB đạt hiệu quả cao cần phải giải quyết 
được bài toán các nhà khoa học quan tâm đó là hạn 
chế nhược điểm nứt do co ngót của CTB. Qua thời 
gian, vết nứt này phát triển, lan truyền trực tiếp lên các 
lớp kết cấu áo đường cấp cao phía trên (lớp bê tông 
nhựa của kết cấu áo đường nửa cứng) thường được 
gọi là nứt phản ánh. Trong phạm vi bài báo, nhóm 
tác giả bước đầu đề cập đến những khía cạnh chính 
của loại vật liệu này, giúp người đọc có một cái nhìn 
tổng quan, từ đó có lựa chọn thiết kế tính toán kết 
cấu áo đường hợp lý, đảm bảo kinh tế - kỹ thuật nhất, 
đồng thời cũng là tiền đề nghiên cứu thực nghiệm cải 
thiện ảnh hưởng của nứt co ngót của CTB theo chiều 
hướng tích cực trong kết cấu áo đường.

TỪ KHÓA: CTB, bê tông nhựa, nứt phản ánh.

ABSTRACT: CTB (Cement Treated Base) is the 
foundation layer of pavement structure using 
cement-reinforced materials. With the outstanding 
advantage of having a significant elastic modulus 
strength, convenient production and construction 
organization, CTB is increasingly widely used globally. 
However, to apply CTB effectively, it is necessary to 
solve the problem scientists are interested in, which is 
to limit the shrinkage cracking of CTB. Over time, this 
crack that develops and propagates directly to the 
upper layers of the pavement structure (asphalt layer 
of a semi-rigid pavement structure) is often referred 
to as a reflection crack. In the scope of this article, 
the authors initially mentioned the main aspects of 
this material, helping readers to have an overview 
from which to choose a reasonable design and 
calculation of the pavement structure, ensuring both 
the economy and the most technical. At the same 
time, it is also a premise for experimental research to 
improve the effect of shrinkage cracking of CTB in a 
positive direction in the pavement structure.

KEYWORDS: CTB, asphalt concrete, reflective 
cracking.

Móng gia cố xi măng trong kết cấu áo đường nửa cứng

n TS. NGUYỄN THỊ THU NGÀ 
     Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
n TS. TRẦN VIỆT HƯNG
     Trường Đại học Giao thông vận tải

1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CTB
Lần đầu tiên CTB được sử dụng vào năm 1935 để cải 

thiện móng đường cho xa lộ ở Nam Carolina [1]. Ngày nay, 
hàng ngàn km đường bộ ở các tiểu bang của Hoa Kỳ và các 
tỉnh của Canada sử dụng lớp móng CTB trong kết cấu áo 
đường do chi phí xây dựng và bảo trì thấp. CTB là một hỗn 
hợp vật liệu hạt có thành phần hạt theo nguyên lý cấp phối 
đem trộn với xi măng theo một tỷ lệ nhất định rồi lu lèn chặt 
ở độ ẩm tốt nhất trước khi xi măng ninh kết. Khi xi măng 
phản ứng với nước, sản phẩm thủy hóa kết hợp các hạt cốt 
liệu, tăng cường độ bền, độ cứng và cải thiện tính chống 
thấm. Tuy nhiên, đặc tính kỹ thuật của CTB bị ảnh hưởng 
bởi nhiều yếu tố như loại cốt liệu, hàm lượng xi măng, độ 
ẩm, thời gian đóng rắn, điều kiện đóng rắn, công đầm nén...

Cốt liệu để sử dụng trong CTB có thể gồm (1) sỏi, đá, 
cát, phù sa và đất sét; (2) vật liệu khác như caliche, Scoria, xỉ, 
vỏ cát, cinders và tro; (3) phế liệu từ nhà máy sản xuất; (4) đá 
dăm chất lượng cao; hoặc (5) vật liệu tái chế từ mặt đường 
bê tông nhựa được nghiền thành bột và đá. Để đạt được độ 
bền cao, CTB nên sử dụng cốt liệu có cấp phối chặt liên tục 
(thành phần hạt tốt, tỷ lệ lấp đầy lớn), kích thước hạt danh 
định tối đa không vượt quá 75 mm để giúp giảm thiểu tách 
biệt và tạo ra một bề mặt hoàn thiện.

CTB có độ cứng lớn hơn giúp giảm độ lệch phân bố 
ứng suất khi chịu tải trọng bánh xe, dẫn đến biến dạng thấp 
hơn trong mặt đường nhựa. Việc cải thiện tốt về chậu võng 
dưới tác dụng của áp lực bánh xe làm trì hoãn sự khởi đầu 
của tình trạng khó khăn trên bề mặt, chẳng hạn như giảm 
chuyển vị của bê tông nhựa lớp trên, hạn chế nứt do mỏi, 
chống lại phản lực do ma sát nghỉ và kéo dài tuổi thọ mặt 
đường (Hình 1.1). Thêm vào đó, nhờ sự liên kết chặt chẽ của 
xi măng, ổn định cấu trúc hạt của cấp phối, hình thành một 
tấm có đủ độ cứng về cường độ để truyền tải trọng trên 
một phạm vi rộng hơn so với lớp móng dạng hạt không có 
chất gia cố (Hình 1.2). Sự hỗ trợ đồng nhất của móng CTB 
dẫn đến giảm ứng suất tác dụng cũng như chuyển vị của 
các lớp áo đường, vì vậy giảm hư hỏng mặt đường do “ổ gà” 
và cải thiện được độ gồ ghề của mặt đường.

Hình 1.1: Biến dạng trên mặt đường



91

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
Số 11/2021

Hình 1.2: Hình ảnh truyền tải trọng

Khi chịu tải trọng trùng phục, móng CTB nhờ sự ổn 
định chuyển vị của cốt liệu do gia cố xi măng nên hầu như 
loại bỏ được vệt hằn lún vệt bánh xe, so với việc sử dụng 
móng không được gia cố (Hình 1.3). Ngoài ra, CTB làm giảm 
tính thấm, giúp giữ ẩm và duy trì độ bền cao và độ cứng 
ngay cả khi bão hòa. Hơi ẩm có thể xâm nhập vào lớp móng 
thông qua mực nước ngầm hoặc hoạt động của mao dẫn, 
làm giảm độ bền và giảm mô-đun, điều này sẽ ảnh hưởng 
trực tiếp đến tuổi thọ của công trình (Hình 1.4). CTB cung 
cấp một lớp móng có độ bền, lâu dài trong các vùng khí 
hậu. Hơn thế nữa, cũng giống như sự phát triển cường 
độ của bê tông, CTB tiếp tục tăng cường độ ở tuổi muộn. 
Điều này đặc biệt quan trọng khi xem xét sử dụng cho mặt 
đường chịu tải trọng giao thông lớn hơn, có khối lượng vận 
tải tăng trong suốt thời gian sử dụng của chúng. 

Hình 1.3: Vệt hằn lún bánh xe

Hình 1.4: Hình ảnh xâm nhập của hơi ẩm

Như vậy, CTB có ưu điểm là cường độ và độ ổn định 
cao do sự chèn móc, lấp đầy của cốt liệu trong lớp cấp phối, 
cùng với tác dụng liên kết dính của xi măng sau khi thủy 
hóa làm cho hỗn hợp trở thành một khối tương đối thống 
nhất. Tải trọng tác dụng lên mặt đường, nhờ đó được phân 
bố trên diện tích lớn hơn, làm giảm ứng suất tác dụng lên 
các lớp móng và nền bên dưới. Lớp CTB mang lại sự hỗ trợ 
hiệu quả cho kết cấu áo đường không chỉ về mặt chịu lực, 
mà còn giúp lớp kết cấu áo đường làm việc một cách đồng 
nhất và kháng nước một cách hiệu quả. Hiện nay, CTB được 
sử dụng rộng rãi trong các lớp kết cấu áo đường như đường 
cao tốc, đường bộ, đường phố, khu vực đậu xe, sân bay, cơ 

sở công nghiệp và vật liệu khu xử lý và lưu trữ. Tuy nhiên, 
hạn chế lớn nhất của vật liệu này là nứt co ngót do tính chất 
gia cố xi măng. Qua thời gian, vết nứt này sẽ phát triển, lan 
truyền trực tiếp lên các lớp kết cấu áo đường làm hư hỏng 
mặt đường.

2. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU NỨT 
PHẢN ÁNH

Trên thế giới, đã có nhiều nghiên cứu về vết nứt phản 
ánh cũng như các giải pháp để giảm thiểu vết nứt phán 
ánh. Giải pháp áp dụng cho lớp móng CTB, CTA nói riêng 
đều được phân chia thành các nhóm sau đây:

2.1. Hạn chế và kiểm soát vết nứt
- Thiết kế cấp phối thành phần hạt hợp lý để cấp phối 

có độ chặt cao nhất (cấp phối chặt có thành phần hạt liên 
tục). Điều này vừa tăng được sự móc chèn giữa các cốt 
liệu, giảm lỗ rỗng và sử dụng lượng xi măng tối thiểu. Có 
nhiều phương pháp thiết kế để có được một cấp phối hợp 
lý [8,14].

Hình 2.1: Biểu đồ cấp phối thành phần hạt [15]

Hình 2.2: Mối quan hệ giữa tỷ trọng khô và độ ẩm [8]

- Kiểm soát hàm lượng hạt nhỏ chủ yếu là hạt sét, hàm 
lượng chất liên kết, độ ẩm hỗn hợp; kiểm soát biện pháp và 
sơ đồ tổ chức thi công (san rải, lu lèn, xử lý vệt nối thi công) 
và kiểm soát chất lượng trong quá trình thi công. Trong Tiêu 
chuẩn TCVN 8858-2011 [8] cũng như Quyết định số 858/
QĐ-BGTVT [9] đã quy định rất nhiều nội dung có liên quan 
như khống chế độ ẩm tối đa của cấp phối, khuyến cáo hàm 
lượng xi măng, thời gian thi công... cho CTA. Quyết định 
858/QĐ-BGTVT năm 2014 của Bộ GTVT cũng yêu cầu sử 
dụng tỷ lệ hạt mịn (<0,075 mm) từ 5 - 7% thay cho tỷ lệ tới 
12% ở tiêu chuẩn [8]. 

- Bên cạnh đó, công tác đầm nén cũng cần được kiểm 
soát, cấp phối được đầm nén tốt sẽ làm giảm thiểu nguy cơ 
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co ngót do các hạt cốt liệu được nén sát vào nhau, giảm lỗ 
rỗng dư trong cốt liệu. Cốt liệu được đầm chặt có độ ẩm tối 
ưu dẫn tới giảm nguy cơ co ngót. Quan hệ giữa độ ẩm tối 
ưu (%) và tỷ trọng khô tối đa (đại diện cho độ chặt) của vật 
liệu (g/cm3) được thể hiện theo biểu đồ thực nghiệm (Hình 
2.2 - theo ASTM D558). 

- Ở Việt Nam, để hạn chế nứt lớp móng cấp phối đá dăm 
gia cố xi măng CTA cần điều chỉnh loại xi măng PCB40 sang 
PCB30 và giảm lượng xi măng từ 5% xuống 4%. Trên thế 
giới, mặt đường cấp cao thì CTA thường đc thiết kế 2% XM 
với độ ẩm tối ưu là 8% và việc sử dụng móng CTA đã đem 
lại hiệu quả kinh tế rõ rệt so với kết cấu truyền thống [10,1].

- Lớp móng áo đường được xử lý bằng xi măng cung 
cấp một lớp nền chắc chắn hơn vật liệu dạng hạt không 
liên kết, do đó cho cùng một khả năng chịu tải, ít vật liệu 
hơn được yêu cầu. Khả năng chịu tải của nền mặt đường 
phụ thuộc về độ bền của vật liệu cơ bản và độ dày của lớp 
cơ sở. Mặc dù lớp móng mỏng, chắc chắn có thể về mặt lý 
thuyết mang tải trọng tương tự, song sẽ giòn hơn, có nhiều 
khả năng bị nứt và dẫn đến khả năng nứt lan truyền mặt 
đường. Với đường cao tốc, độ dày điển hình cho lớp móng 
CTB nên từ 15 - 30 cm [1]. Tuy nhiên, để lựa chọn chiều dầy 
CTB, cũng như có được một kết cấu áo đường nửa cứng 
hợp lý nên tham khảo tiêu chuẩn thiết kế của ASSHTO [11].

- Nên bổ sung phụ gia khoáng như tro bay sẽ cải thiện 
đáng kể độ linh động của cốt liệu dưới tác động của lực lu 
lèn, giảm co ngót cho hỗn hợp. Hơn nữa, các oxit trong tro 
bay phản ứng với sản phẩm thủy hóa của xi măng, tạo nên 
chất  C-S-H làm tăng cường độ cho hỗn hợp [12]. Tùy theo 
vai trò, yêu cầu của CTB để lựa chọn hàm lượng phụ gia 
khoáng phù hợp.

2.2. Tạo lớp giảm ứng suất (stress relief)
Giải pháp này nhằm hình thành một lớp vật liệu có tác 

dụng triệt tiêu ứng suất tập trung tại các vị trí xuất hiện vết 
nứt và ngăn vết nứt phát triển lên bề mặt lớp BTN.

Lớp vật liệu hấp thụ ứng suất có thể là lớp bitum mỏng 
(chip seal), lớp vật liệu thô không dính bám dày từ 50 - 100 
mm hoặc lớp màng hấp thụ xung lực hoặc thậm chí là lớp 
cấp phối đá dăm không gia cố được đưa vào giữa lớp CTB 
và lớp BTN (Hình 2.3). Vai trò của lớp vật liệu này là làm 
giảm ứng suất tập trung từ lớp dưới lên lớp trên (phân tán 
ứng suất). 

Hình 2.3: Mô hình tạo lớp giảm ứng suất [7]
2.3. Tạo vết nứt vi mô (micro-cracking)
Vết nứt vi mô là một kỹ thuật xây dựng đặc biệt được 

sử dụng để giảm thiểu mức độ nghiêm trọng của nứt do co 
ngót và nứt phản xạ trên mặt đường BTN mềm có nền CTB 
cứng ổn định. Khe nứt vi mô nhằm mục đích tạo ra một 

mạng lưới các vết nứt chân lông mịn đến lớp nền ổn định xi 
măng bằng một vài lần đầm lăn rung ngay sau khi thi công 
lớp nền. Các vết nứt siêu nhỏ được tạo ra trong quá trình 
này sẽ giúp giảm ứng suất co ngót trong nền xi măng ổn 
định trong quá trình khô và ngăn ngừa sự hình thành các 
vết nứt co ngót rộng hơn (Hình 2.4), nhờ vậy sự lan truyền 
các vết nứt co ngót có thể được ngăn chặn hoặc trì hoãn.

Hình 2.4: Cơ chế của kỹ thuật nứt vi mô để ngăn ngừa nứt 
do co ngót nghiêm trọng [3]

Kỹ thuật tạo vết nứt vi mô được phát triển ở Úc vào 
những năm 1990 và đã được sử dụng ở một số nước châu 
Âu khác [4,5]. Để giảm thiểu sự phát triển của các vết nứt 
co ngót rộng, quá trình xử lý vết nứt vi mô được thực hiện 
bằng 5 lần di chuyển của máy đầm lăn 10 tấn trên nền CTB 
đã ổn định sau 24 - 72h thi công.

2.4. Giải pháp gia cường khả năng chịu lực của 
lớp BTN

- Sử dụng lớp BTN có chiều dày lớn: Một số tài liệu chỉ 
ra rằng, tốc độ phát triển vết nứt trong lớp BTN khoảng 3 - 4 
cm/năm. Việc lựa chọn lớp kết cấu áo đường bằng BTN có 
chiều dày lớn để hạn chế sự xuất hiện sớm của vết nứt trên 
bề mặt, làm ảnh hưởng đến khả năng làm việc và chống 
nước thâm nhập vào kết cấu áo đường.

- Sử dụng các loại nhựa đường cải tiến, có khả năng 
kháng kéo, độ bền mỏi cao, ví dụ sử dụng nhựa đường 
polymer, nhựa đường cao su hóa...

- Sử dụng vật liệu gia cố như bổ sung lớp lưới vào BTN, 
sử dụng các loại lưới sợi (geo - grid, fiber glass, lưới thép, 
neoweb…) để tăng cường khả năng chịu kéo của kết cấu 
áo đường tương tự như vai trò của cốt thép trong bê tông xi 
măng. Neoweb có kết cấu địa kỹ thuật liên hợp vững chắc, 
với các ô vách ngăn giúp ổn định vật liệu hạt dạng rời và 
chống hiện tượng nở hông [15]. Hơn nữa, với hiệu ứng đe, 
Neoweb phân bố tải trọng rộng hơn, giảm lún trượt cục bộ, 
giảm dịch chuyển ngang (Hình 2.5) và tăng khả năng chịu 
áp lực thẳng đứng của chiều dày kết cấu (Hình 2.6).

Hình 2.5: Neoweb và sự phân bố ứng suất dưới móng áo đường
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Hình 2.6: Kết cấu áo đường nửa cứng

3. KẾT LUẬN
Như vậy, việc ứng dụng vật liệu gia cố xi măng cho kết 

cấu áo đường nửa cứng là rất cần thiết, không chỉ mang lại 
hiệu quả kỹ thuật mà còn có hiệu quả kinh tế cao. Song, để 
giảm thiểu hiện tượng nứt phản ánh, đồng thời tăng chất 
lượng của lớp móng CTB, nhóm tác giả cũng xin đề xuất 
một số vấn đề chính phù hợp với điều kiện khí hậu Việt 
Nam như sau:

- Đối với những đường đã thi công CTB có hiện tượng 
nứt bề mặt, nên sử dụng biện pháp giảm ứng suất, hoặc 
theo biểu mẫu D.2 Phụ lục D TCCS 07:2013/TCĐBVN [14] lựa 
chọn giải pháp cho phù hợp;

- Khi bề dày lớp CTB quá mỏng (<15 cm) đã được thi công 
nên cho thêm lớp móng gia cố nhựa trước khi thảm BTN;

- Trong thiết kế thành phần CTB thì công tác thiết kế 
cấp phối thành phần hạt là rất quan trọng để đảm bảo cho 
hỗn hợp có độ chặt cao nhất. Trường hợp hàm lượng xi 
măng trong CTB chiếm từ 3 - 4% thì nên bổ sung lượng 
phụ gia khoáng tro bay (loại F) từ 1 - 15% để tăng độ linh 
hoạt khi đầm cũng như tăng độ chặt, lực ma sát giữa các 
hạt trong CTB;

- Nên kết hợp với một số giải pháp gia cường kết cấu 
CTB khác như ô ngăn lưới Neoweb; bổ sung thêm cốt sợi 
trong cốt liệu;

- Sơ đồ tính toán kết cấu áo đường khi có lớp móng CTB 
(dạng kết cấu áo đường nửa cứng) nên sử dụng phương 
pháp của ASSHTO với bề dầy tối thiểu của lớp CTB là 15 cm; 
khi có chiều dày nhỏ hơn cần phân tích, đánh giá chi tiết 
về đặc điểm làm việc của lớp CTB trong kết cấu áo đường;

- Khi thực hiện rải thử, đánh giá cường độ mặt đường 
trước khi thực hiện thi công đại trà nên sử dụng phương 
pháp đánh giá cường độ  kết cấu áo đường mềm bằng thiết 
bị đo động FWD, trong đó đặc biệt quan tâm tới chậu võng 
của mặt đường khi sử dụng lớp CTB cũng như lựa chọn 
được chiều dày tối ưu về kỹ thuật của lớp CTB.
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TÓM TẮT: Bộ ghi là thiết bị xung yếu, quan trọng 
trong kết cấu đường ray của tuyến đường sắt. Đối với 
tuyến đường sắt đô thị, do yêu cầu về tính an toàn, 
êm thuận cho hành khách cộng với đặc điểm đặc 
thù về khai thác với tần suất chạy tàu lớn, thời gian 
dành cho công tác duy tu bảo dưỡng hạn chế... nên 
công tác đảm bảo chất lượng của các bộ ghi, trong 
đó có ghi giao cắt là hết sức quan trọng. Bài báo tìm 
hiểu một số nguyên nhân cơ bản gây nên các bệnh 
hại thông thường của bộ ghi giao cắt đường sắt đô 
thị. Đây là cơ sở quan trọng cho việc quyết định chu 
kỳ duy tu bảo dưỡng kết cấu đường ray cũng như lựa 
chọn các tác nghiệp duy tu bảo dưỡng hợp lý.

TỪ KHÓA: Đường sắt đô thị, ghi giao cắt, bệnh hại, 
nguyên nhân phát sinh.

ABSTRACT: The turnout is an essential and 
important part of the superstructure of the railway. 
For urban railway lines, due to the requirements of 
safety, smoothly for passengers and the specific 
characteristics of operation with high train frequency, 
the time spent on maintenance work is limited, etc. 
So it is very important to ensure the quality of the 
turnouts, including the crossing turnout. The article 
presents some basic causes of common failures 
of crossing turnout of the urban railway. This is an 
important basis for deciding on the maintenance 
cycle of the superstructure as well as the selection of 
reasonable maintenance operations.

KEYWORDS: Urban railway, crossing turnout, failures, 
causes of failures.

Tìm hiểu một số nguyên nhân phát sinh bệnh hại thường gặp 
của ghi giao cắt đường sắt đô thị

n TS. TRƯƠNG TRỌNG VƯƠNG; ThS. LÊ QUANG HƯNG
    Trường Đại học Giao thông vận tải

nhiên, do đặc thù chuyên dùng vận tải hành khách trong 
đô thị với mật độ chạy tàu rất cao, thời gian liên tục trong 
ngày nên có yêu cầu cao hơn về tính an toàn và mức độ êm 
thuận của hành khách. Ghi có cấu tạo phức tạp, linh kiện 
tương đối nhiều, tiêu chuẩn kĩ thuật cao hơn so với đường 
ngoài khu gian. Với vai trò là một trong những vị trí xung 
yếu của kết cấu đường ray trên tuyến đường sắt đô thị, việc 
tìm hiểu các nguyên nhân phát sinh và bệnh hại của ghi, 
trong đó có ghi giao cắt, từ đó làm căn cứ cho việc quyết 
định chu kỳ duy tu bảo dưỡng, biện pháp sửa chữa, công 
tác nghiệm thu hoàn thành là hết sức cần thiết. 

2. NGUYÊN NHÂN PHÁT SINH BỆNH HẠI CỦA GHI 
GIAO CẮT

2.1. Hiện tượng ghi không bằng phẳng
Do mật độ chạy tàu theo hai hướng khác nhau gây nên 

hao mòn không đều trên cùng một thanh tà vẹt ghi.
Phần giữa tà vẹt ghi lún xuống, tạo thành siêu cao ngược 

trên đường cong dẫn hướng kéo tâm ghi chìm xuống.
Đầu mối ray đặt so le dễ tạo độ bằng phẳng không 

tốt: Bánh xe khi thông qua đầu mối xuất hiện lực va đập 
động làm cho đệm đường lún xuống và tà vẹt ray hao mòn 
nhanh hơn các nơi khác. Các bộ phận liên kết của ghi bố trí 
lệch với đầu mối ray. Đầu mối thấp, ray vồng lên, tạo nên sự 
không bằng phẳng.

Ray hao mòn thẳng góc không đều, tạo nên độ bằng 
phẳng không tốt: Do mật độ chạy tàu ở hai hướng thẳng 
và rẽ khác nhau nhiều, làm cho lượng hao mòn thẳng đứng 
của ray trên hai hướng cũng khác nhau. Tình trạng này cũng 
dẫn đến hiện tượng tà vẹt ghi hao mòn không giống nhau, 
điều này gây khó khăn cho công tác nâng đường, chỉnh sửa 
độ bằng phẳng. 

Yếu tố tay nghề trong tác nghiệp duy tu bảo dưỡng: 
Trong tác nghiệp duy tu bảo dưỡng, nếu công tác nâng 
chèn đường không đảm bảo kỹ thuật sẽ tạo ra độ bằng 
phẳng không tốt. Vì vậy, khi duy tu ghi cần căn cứ vào mật 
độ chạy tàu các hướng, các bộ phận khác nhau của ghi mà 
sử dụng các phương pháp nâng, chèn đường cho phù hợp. 

Các nguyên nhân khác dẫn đến hiện tượng ghi không 
bằng phẳng: ghi giao cắt có 8 tâm ghi, ray ngắn chỗ bộ 
phận giao cắt vồng lên thường làm độ bằng phẳng vượt 
giới hạn. Tà vẹt ghi dài ở đầu mối nối vểnh lên là một trong 
những nguyên nhân làm ray ngắn vồng lên. Do mật độ 
chạy tàu các hướng khác nhau, giữa đế ray đường xe qua 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Bộ ghi là thiết bị cơ bản dùng để chuyển hướng đoàn 

tàu. Trong ga và khu depot, ghi còn có tác dụng chuyển 
hướng đầu máy, vượt và tránh tàu, cắt móc đầu máy đẩy, 
tập kết và cắt móc toa xe, đầu máy và toa xe đi vào xưởng 
sửa chữa... Nếu phân loại theo loại hình thì ghi có rất nhiều 
loại: ghi đơn, ghi kép, ghi chuyển làn, ghi giao rẽ, ghi giao 
cắt... Về chức năng và cấu tạo, ghi đường sắt đô thị không 
có sự khác biệt so với ghi đường sắt thông thường. Tuy 
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lại ít và tấm đệm có khe hở. Đó là những nhân tố không có 
lợi cho độ bằng phẳng, cao, thấp, là nguyên nhân gây bệnh 
hại cho ghi.

Bánh xe va đập vào tâm ghi độ tuyến. Trong Hình 2.1, 
khi bánh xe B2 rời khỏi điểm B và bánh xe B1’ rời khỏi B’ vào 
khoảng trống có hại, dưới tác dụng của lực nằm ngang do 
mặt bên gờ bánh xe đối với bên làm việc của tâm ghi có 
khe hở 1 - 23 mm, đôi bánh dịch chuyển sang hướng bánh 
xe, tạo ra hiện tượng gờ bánh xe va đập vào điểm A hoặc C, 
đoạn nhọn của ray tâm ghi này dễ bị bánh xe đập vào, lâu 
ngày gây sứt mẻ, bong tróc, thậm chí nguy hiểm đến chạy 
tàu an toàn.

B
C

A

1

2

B'

Hình 2.1: Sơ đồ va đập bánh xe vào ghi
2.2. Phương hướng ghi không tốt
Ghi không ăn khớp trước, sau gây nên phương hướng 

không tốt: Vị trí đặt hoặc thay ghi không chính xác là 
nguyên nhân quan trọng của phương hướng không tốt. 
Ngoài ra, khi duy tu nắn bẩy đường hoặc bẩy ghi chỉ nhìn 
một đầu, không ngắm hai đầu, chỉ chú ý đường chính, 
không chú ý đường nhánh... đều có thể tạo nên tình trạng 
không ăn khớp giữa ghi với đường, giữa ghi với ghi.

Đường chạy (trôi): Đường trôi làm thay đổi hướng 
đường phía trước và phía sau ghi, có khi kéo dài hoặc ép 
ghi lại, không giữ được phương hướng. 

Ray cơ bản dịch ngang: Trong phạm vi toàn chiều dài ray 
lưỡi ghi, ray cơ bản được cố định trên tà vẹt, tỳ vào bàn trượt 
và chống ray. Nếu giữa ray cơ bản và bàn trượt có khe hở, giữa 
cổ ray cơ bản phía ngoài và thanh chống ray có khe hở, giữa 
thanh chống ray với bản đệm có khe hở, do tồn tại “ba khe 
hở” nên không thể cố định hoàn toàn ray cơ bản được. Khi tàu 
chạy qua nếu thanh chống ray không ngăn được ray cơ bản 
dịch ngang thì tạo ra phương hướng không tốt.

Lượng cong gót lưỡi ghi không đủ làm cho phương 
hướng không tốt: Để đảm bảo cự ly ray ở bộ phận ray lưỡi 
ghi và điểm bắt đầu đường cong dẫn thì tiến hành làm 
cong ray cơ bản tại đoạn gót ray lưỡi ghi và điểm bắt đầu 
đường cong dẫn. 

Các nguyên nhân khác làm phương hướng không tốt 
như cự ly ray thay đổi, ray cong cứng, nền đường thoát 
nước kém, phọt bùn...

3. BỆNH HẠI CỦA GHI GIAO CẮT
3.1. Ray lưỡi ghi không thẳng
Đoạn đầu ray lưỡi ghi chịu va đập của bánh xe nhiều 

lần làm cho ray lưỡi ghi biến dạng.

Để đảm bảo phần thẳng đứng ray lưỡi ghi tiếp xúc 
khít với ray cơ bản thì cần đảm bảo cự ly thanh liên kết. Tuy 
nhiên, trong quá trình khai thác, cự ly thanh liên kết thay 
đổi dẫn đến hiện tượng biến dạng cong của ray lưỡi ghi.

Đầu ray lưỡi ghi phải thẳng, nhưng khi chế tạo chưa 
được nắn thẳng hoặc bị cong trong khi vận chuyển và 
bốc xếp.

3.2. Ray lưỡi ghi và ray cơ bản không khít nhau
Ray lưỡi ghi biến dạng hoặc hướng ray cơ bản không 

thẳng, gây nên ray lưỡi ghi và ray cơ bản không khít nhau.
Kích thước thanh kéo ghi, hành trình động cơ điện 

quay ghi không phối hợp với khe hở đầu ray lưỡi ghi.
Sắt đỉnh ray lưỡi ghi quá dài.
Ghi trôi, bốn thanh ray lệch vị trí, các điểm đối xứng 

thiết kế lệch nhau.
Cự ly hai ray cơ bản không đúng tiêu chuẩn, phương 

hướng dịch ngang của ray cơ bản không thẳng, cự ly ray 
giảm không đều, khe hở gờ bánh xe đoạn gót ray nhọn quá 
lớn… đều có thể làm cho phần thẳng đứng của ray lưỡi ghi 
không khít với ray cơ bản.

3.3. Ray lưỡi ghi biến đổi không bằng phẳng
Khe hở chân ray lưỡi ghi quá lớn, vách ngăn và lập lách 

mòn, bu-lông chân ray lưỡi ghi lỏng đều có thể làm tăng lực 
xung kích khi tàu đi qua.

Ray lưỡi ghi và tấm bàn trượt không khít, khi tàu vào 
bị ép xuống và khi tàu qua lại nhảy lên. Nguyên nhân do 
bảo dưỡng đoạn ray lưỡi ghi không tốt, ray cũ, đoạn gót 
ray lưỡi ghi đặt tà vẹt đôi nên ảnh hưởng đến chất lượng 
chèn, dễ sinh đầu mối nối thấp. Ngoài ra, do ảnh hưởng 
của các phụ tùng liên kết ở các bộ phận thẳng của ray 
lưỡi ghi cũng khó chèn ở phía dưới tà vẹt. Đoạn gót ray 
lưỡi ghi đầu mối nối thấp và đoạn đầu ray lưỡi ghi chèn 
không chặt là nguyên nhân gây ra hiện tượng ray lưỡi ghi 
vồng lên.

3.4. Ray lưỡi ghi bị ép
Đầu ray lưỡi ghi tương đối yếu dễ bị ép dẫn đến xuất 

hiện khuyết tật. Khi chiều dài và chiều rộng khuyết tật đến 
một mức độ nhất định thì xảy ra nguy hiểm, bánh xe trườn 
lên ray lưỡi ghi. Nguyên nhân xảy ra là do ray lưỡi ghi và 
ray cơ bản không khít hoặc khít giả tạo, ray lưỡi ghi chỉ dựa 
vào má ray cơ bản làm cho có khe hở giữa phần nhọn ray 
lưỡi ghi và ray cơ bản khi bánh xe ép lên làm mũi ray lưỡi 
ghi bị ép tổn thương. Ngoài ra, còn do ray cơ bản bị hao 
mòn thẳng nghiêm trọng, làm cho ray nhọn chịu lực quá 
lớn. Đặc biệt khi ray cơ bản bị hao mòn nhiều, đồng thời lại 
thay ray lưỡi ghi mới nên khả năng chịu lực của ray lưỡi ghi 
nguy hiểm hơn.

3.5. Ray lưỡi ghi bị kẹt
Ray lưỡi ghi bị kẹt làm cho chiều dài gắn khít giữa ray 

cơ bản và ray lưỡi không đủ. Xuất hiện vấn đề này là do: ray 
trôi làm cho bu-lông gót ghi bị xiên hoặc bị gãy; ray lưỡi 
ghi không ngay, cần kéo ghi hoặc các thanh liên kết xiên; 
bu-lông hai đầu của gót ray lưỡi ghi bị mòn, hoặc vách 
ngăn cách lập lách mòn; bàn trượt không phẳng tạo dốc 
nghiêng trong cao, ngoài thấp; lỗ bu-lông cần kéo ghi các 
thanh liên kết ghi không làm hai thanh ray lưỡi ghi liên kết 
thành khối làm giảm độ cứng.
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3.6. Ray lưỡi ghi và bàn trượt không khít
Nguyên nhân là do bàn trượt bị mòn không đều; ray 

lưỡi ghi vồng lên hoặc ray cơ bản vồng chút ít làm cho bàn 
trượt cao thấp không đều, nếu thay cả tà vẹt phần ray lưỡi 
ghi (vì mặt tà vẹt mới thay không ăn khớp với ray cơ bản bị 
vồng) làm cho ray lưỡi ghi không khít với bàn trượt.

3.7. Đường cong nối dẫn mòn, xuất hiện siêu cao 
ngược, phương hướng thay  đổi

Ray lưng của đường cong dẫn hướng chịu tải trọng 
thẳng đứng và lực đẩy ngang làm ray lưng mòn nhanh, 
phía ngoài tấm đệm khắc sâu vào tà vẹt làm cho ray lưng 
bị nghiêng (xuất hiện siêu cao ngược), cự ly ray mở rộng và 
phương hướng thay đổi...  

Độ tròn của đường cong chuyển hướng được khống 
chế nhờ chống ghi. Nếu các vị trí chống không chính xác 
hoặc hướng ray lưng không tốt đều có thể ảnh hưởng tới 
độ tròn đường cong chuyển hướng. Việc mở rộng cự ly ray 
phần giữa đường cong chuyển hướng không giảm dần đều 
cũng ảnh hưởng đến hướng ray bụng.

3.8. Tâm ghi chìm xuống, phá vỡ sự bằng phẳng 
của ghi

Tâm ghi bao gồm nhiều bộ phận liên kết lại, đoạn nhọn 
ray tâm dễ bị ép thương tật và hao mòn, khi tàu chạy qua 
xuất hiện lực đập lớn, mà bộ phận kín của ghi tương đối 
rộng, khó chèn chắc. Vì vậy, tà vẹt ghi luôn bị ép uốn cong 
hoặc tà vẹt dưới ghi bị hao mòn nên tâm ghi chìm xuống, 
độ bằng phẳng kém. Ngoài ra, tà vẹt ghi tương đối dài, ghi 
rất nặng lại đặt giữa tà vẹt, nếu chỉ chèn chặt ở hai bên ray 
hộ bánh thì dẫn đến phá hỏng độ cao thấp và bằng phẳng 
của ghi.

3.9. Khoảng cách giữa ray hộ bánh và ray tâm ghi
Khi khoảng cách giữa ray hộ bánh và ray tâm ghi dưới 

1.391 mm, bánh xe va đập vào đầu mũi nhọn tâm ghi, thậm 
chí có thể trèo lên ray tâm ghi. Cự ly lưng ray hộ bánh lớn 
hơn 1.348 mm sẽ tăng hao mòn ray hộ bánh và cánh ghi, 
nghiệm trọng hơn có thể làm đứt bu-lông gây hậu quả 
xấu (cho đường tiêu chuẩn). Nguyên nhân không đảm bảo 
khoảng cách giữa ray hộ bánh và tâm ghi là do khe hở ray 
hộ bánh hơi rộng, hoặc hơi hẹp và cự ly ray ở ghi không 
đảm bảo. Cũng có nguyên nhân từ việc đinh đường trồi lên, 
tà vẹt mục, khi tàu qua gây biến dạng hoặc dưới tâm ghi có 
lỗ hổng, khi tàu chạy qua làm ghi chìm xuống.

4. KẾT LUẬN
Hiện nay, chúng ta đang trong quá trình triển khai xây 

dựng hệ thống đường sắt đô thị tại Hà Nội và TP. Hồ Chí 
Minh. Việc vận hành khai thác khai thác, duy tu, bảo dưỡng 
các tuyến đường sắt đô thị đáp ứng nhu cầu chạy tàu liên 
tục, an toàn với mật độ cao cũng là những vấn đề mới mẻ, 
còn nhiều vấn đề phải nghiên cứu làm rõ, trong đó có công 
tác duy tu, bảo dưỡng ghi, một trong những bộ phận xung 
yếu của tuyến đường. Thông qua việc tìm hiểu các nguyên 
nhân phát sinh và bệnh hại thường gặp của ghi giao cắt 
đường sắt đô thị, từ đó làm cơ sở cho việc xác định chu 
kỳ, biện pháp duy tu bảo dưỡng, tác nghiệp kỹ thuật... là 
những vấn đề đặt ra trước mắt. Sau nữa, cần tiếp tục tìm 
hiểu những thiết bị máy móc hiện đại trong công tác kiểm 

tra, đánh giá, duy tu bảo dưỡng để có thể đề xuất phương 
pháp, dây chuyền công nghệ duy tu, bảo dưỡng ghi đường 
sắt đô thị phù hợp với điều kiện tại Việt Nam. 
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TÓM TẮT: Nhận dạng tín hiệu đèn giao thông là một 
bộ phận quan trọng của các hệ thống trợ lái đảm 
bảo phản ứng kịp thời và thích hợp với trạng thái đèn 
giao thông ở các nút giao thông điều khiển bằng đèn 
tín hiệu. Đến nay, nhận dạng tín hiệu đèn giao thông 
vẫn còn là một thách thức lớn. Bài báo thực hiện nhận 
dạng vị trí và tín hiệu đèn giao thông sử dụng một 
mạng học sâu - YOLOv4 với bộ huấn luyện tự xây 
dựng. Kết quả thử nghiệm trên mẫu cho thấy, độ 
chính xác đạt trên 93% với vị trí đèn giao thông, trên 
96% với tín hiệu đèn giao thông. 

TỪ KHÓA: Nhận dạng, tín hiệu đèn giao thông, 
YOLOv4.

ABSTRACT: Identification of the traffic light signals is 
an important part of assistance systems that ensure 
timely and appropriate response to traffic light status 
at signalized intersections. So far, identification of the 
traffic light signals is still a big challenge. This paper 
implemented identification of traffic light position 
and signals using a deep learning network - YOLOv4 
with a custom dataset. The test results on the dataset 
showed that the accuracy was over 93% with the 
traffic light position, and over 96% with the traffic 
light signals.

KEYWORDS: Identification, Traffic Light Signals, 
YOLOv4.

Nhận dạng tín hiệu đèn giao thông ở Việt Nam 
sử dụng YOLOv4

n ThS. VƯƠNG XUÂN CẦN; ThS. VŨ TRỌNG THUẬT; TS. TRẦN VĂN HƯNG
     VŨ VĂN DUY; NGUYỄN DUY NỘI
     Trường Đại học Giao thông vận tải
n ThS. NGUYỄN THỊ AN; ThS. NGUYỄN MAI QUYÊN
     Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

các tín hiệu phát ra từ các thiết bị bên đường, nhưng nhận 
dạng tín hiệu đèn giao thông vẫn chỉ có thể sử dụng công 
nghệ xử lý ảnh [1,2]. Đèn giao thông mặc dù hình dạng bên 
ngoài rất đa dạng tùy mỗi quốc gia, nhưng đặc điểm chung 
về màu sắc vẫn rất nhất quán. Thông thường, tín hiệu đèn 
giao thông được biểu thị bởi ba màu đặc trưng, đó là màu 
xanh, màu vàng và màu đỏ. Trong một số trường hợp có 
thể chế độ nhấp nháy (Flash) theo màu vàng hoặc vàng - 
đỏ. Trong thực tế, việc nhận dạng tín hiệu đèn giao thông 
chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố tác động, ví dụ như sự 
thay đổi cường độ sáng, hình dạng đèn và các yếu tố môi 
trường khác, điều này khiến việc nhận dạng tín hiệu đèn 
giao thông vẫn là một thách thức lớn. 

Đến nay, việc nghiên cứu phát hiện và nhận dạng tín 
hiệu đèn giao thông cũng đã đạt được nhiều kết quả thiết 
thực với nhiều phương pháp và thuật toán tiếp cận được 
xây dựng và phát triển trong các điều kiện môi trường cả 
ban ngày và ban đêm, cho cả hệ thời gian thực (real time) và 
phi thời gian thực (non-real time). Các thuật toán điển hình 
có thể kể đến thuật toán dựa vào hình dạng (shape-based) 
[2], thuật toán dựa vào đặc trưng màu sắc (color-based) [3], 
thuật toán dựa vào phân vùng màu sắc (color segmentation) 
[4], thuật toán xét đến độ bão hòa màu sắc (color saturation) 
[5], thuật toán dựa vào thị giác (vision-based) [6]. Trong 
những năm gần đây, kỹ thuật học sâu đã cho thấy hiệu 
quả tuyệt vời và sức mạnh tổng quát hóa trong nhiều lĩnh 
vực và đa dạng vấn đề, ví dụ như nhận dạng và phân loại 
tín hiệu đèn giao thông. Một số mạng học sâu được sử 
dụng nhận dạng tín hiệu đèn giao thông như mạng YOLO 
(You Only Look Once) [7,8], mạng Faster R-CNN (Regional 
Convolutional Neural Network) [9]... Ở nước ta, các nghiên 
cứu liên quan đến nhận dạng tín hiệu đèn giao thông khá 
khiêm tốn, điển hình như Trần Quách Kim Ngân (2014) [10], 
Trương Quốc Bảo (2016) [11], sử dụng phương pháp trích 
đặc trưng cục bộ địa phương (Local Binary Pattern, LBP) 
của ảnh và máy học vector hỗ trợ (Support Vector Machine, 
SVM) để huấn luyện nhận dạng đèn tín hiệu. Theo xu hướng 
chung sử dụng kỹ thuật học sâu để giải quyết các bài toán 
liên quan đến nhận dạng đối tượng, trong nghiên cứu này, 
chúng tôi sử dụng mạng YOLO để phát hiện và nhận dạng 
tín hiệu đèn giao thông, và YOLOv4 [12] được lựa chọn để 
thực hiện công tác này do nó là một trong những mạng học 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Nhận dạng tín hiệu đèn giao thông là một bộ phận 

quan trọng trong các hệ thống trợ lái trên xe thông thường 
cũng như xe tự hành đảm bảo phản ứng kịp thời và thích 
hợp với trạng thái đèn giao thông ở các nút giao thông 
điều khiển bằng đèn tín hiệu. Sự phản ứng với đèn tín 
hiệu thông thường trải qua hai trạng thái, bao gồm phát 
hiện vị trí của đèn giao thông và nhận thức hay nhận dạng 
được trạng thái (tín hiệu) của nó. Phát hiện vị trí của đèn 
tín hiệu có thể sử dụng một số kỹ thuật tiên tiến như hệ 
thống định vị toàn cầu GPS (Global Positioning System) hay 
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sâu hiện đại nhất và có thể đạt được hiệu suất tốt với tốc độ 
xử lý khung hình trên giây cao. Trong nghiên cứu này chỉ 
xem xét hai lớp trạng thái đèn giao thông: đèn đỏ-vàng và 
đèn xanh. Lựa chọn ghép đèn đỏ và vàng trong một lớp là 
để khắc phục tình trạng thiếu mẫu đèn vàng để huấn luyện 
thích hợp một bộ nhận dạng 3 lớp. Hầu hết các cơ sở dữ 
liệu về đèn giao thông cung cấp rất ít mẫu đèn vàng. Theo 
các quy định hiện hành của Việt Nam (khoản 3 Điều 10 Luật 
Giao thông đường bộ 2008, Nghị định 100/2019/NĐ-CP, Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia mới về báo hiệu đường bộ QCVN 
41/2019), tín hiệu vàng bật sáng, người điều khiển phương 
tiện phải dừng lại trước vạch dừng, trường hợp đi quá vạch 
dừng hoặc quá gần vạch dừng nếu dừng lại thấy nguy hiểm 
thì được đi tiếp. Cho nên, việc phân chia 2 lớp như vậy là 
được chấp nhận trong xây dựng các hệ thống cảnh báo tín 
hiệu đèn giao thông đến người điều khiển phương tiện. 

2. PHƯƠNG PHÁP
2.1. Sơ lược mạng YOLOv4
YOLO [13] dùng để nhận dạng đối tượng được thiết 

kế để phát hiện vật thể trong thời gian thực, áp dụng một 
mạng nơ-ron tích chập duy nhất cho toàn bộ hình ảnh, sau 
đó chia thành các vùng và dự đoán vùng bao quanh đối 
tượng (bounding-box) và xác suất cho từng vùng. Đầu tiên 
mạng này chia hình ảnh thành một ô kích thước S×S. Trên 
mỗi một ô dự báo một số lượng B bounding-box và độ tin 
cậy (confidence score) cho những bounding-box này và 
phân phối xác suất của lớp C. Như vậy, đầu ra các dự báo 
là một mảng đa chiều kích thước S × S × (B×5 + C). Giá trị 5 
là các tham số của của bounding-box gồm x, y, w, h và độ 
tin cậy. Trong đó, (x, y), w, h biểu diễn tọa độ, chiều rộng 
và chiều cao của mỗi ô. Độ tin cậy phản ánh sự tồn tại đối 
tượng chứa bên trong bounding-box. Kết quả dự đoán đưa 
ra rất nhiều bounding-box, các bounding-box với chỉ số đối 
tượng bé hơn một ngưỡng xác định trước sẽ bị loại bỏ sử 
dụng thuật toán loại bỏ điểm không cực đại (Non-Maxima 
Suppression, NMS) [14]. Minh họa khung nhận dạng của 
YOLO như hình sau [15]:

Hình 2.1: Minh họa khung nhận dạng của YOLO
YOLO không ngừng cải tiến và hoàn thiện, lần lượt 

nhiều phiên bản đã ra đời, nhưng ổn định hơn cả là YOLOv4 
với những cải thiện đáng kể, giúp tăng độ chính xác so với 
các phiên bản trước mà không gây ảnh hưởng đến yếu tố 
tốc độ. Backbone của mạng YOLOv4 là CSPDarknet53, nó là 
sự cải tiến mô hình Darknet-53 trong YOLOv3 [16] để tăng 
khả năng học của mạng nơ-ron tích chập, giảm khối lượng 
tính toán và giảm chi phí bộ nhớ. Kết cấu Neck của YOLOv4 
chủ yếu sử dụng mô-đun SPP (Spatial Pyramid Pooling) [23] 

và phương thức PAN (Path Aggregation Network) [24]. Mô-
đun SPP nhằm tối ưu cả những đặc trưng toàn cục (global 
feature) và các đặc trưng cục bộ (local region feature) với 
nhiều kích thước, tăng số lượng và kích thước vùng nhận 
thức. Phương thức PAN để tổng hợp thông tin từ tất cả 
các lớp tại một đầu ra duy nhất. Để nhận dạng đối tượng 
(còn gọi là Head trong YOLO), YOLOv4 kế thừa kiến trúc của 
mạng YOLOv3 với 106 lớp nhân chập đầy đủ để nhận dạng 
đối tượng ở ba mức tỷ lệ khác nhau. Trong đó, lớp 13x13 
chịu trách nhiệm dò tìm đối tượng lớn, trong khi lớp 52x52 
dò tìm đối tượng nhỏ và lớp 26x26 dò tìm các đối tượng 
vừa. Kiến trúc của YOLOv3 như sau: 

Hình 2.2: Kiến trúc mạng của YOLOv3
2.2. Phương pháp nhận dạng tín hiệu đèn giao 

thông sử dụng YOLOv4
YOLOv4 hỗ trợ tốt trong nhận dạng vị trí đèn giao thông 

nhưng trạng thái đèn (tín hiệu đèn giao thông) thì rất khó 
khăn thực hiện, đôi khi cần phải xây dựng một mạng nơ-
ron tích chập riêng rẽ để nhận dạng, nên ở đây chúng tôi 
chỉ sử dụng thuật toán YOLOv4 để xác định vị trí đèn giao 
thông, sau đó sử dụng mô hình màu HSV (Hue-Saturation-
Value) để nhận dạng trạng thái đèn giao thông. Trong quá 
trình đó, màu ảnh đầu vào sẽ được chuyển từ mô hình màu 
RGB (Red - Green - Blue) sang HSV. Do các màu nằm trong 
các ngưỡng khác nhau nên ta sẽ xác định ngưỡng của màu 
qua thực nghiệm, từ đó xác định được dải của từng màu. 
Trong nghiên cứu này, chúng tôi ghép màu đỏ và màu vàng 
vào một lớp, dựa vào mô hình màu HSV, phân ngưỡng màu 
của các trạng thái đèn giao thông như sau: 

- Màu đỏ - vàng (Red - yellow): Có 2 vùng màu, vùng 
một với ngưỡng giá trị cận dưới (0, 140, 110) và cận trên (30, 
255, 255), vùng hai với giá trị cận dưới (160, 50, 140) và cận 
trên (180, 255, 255).

- Màu xanh (Green): Ngưỡng giá trị cận dưới (44, 54, 63) 
và cận trên (100, 255, 255). Đối với các trường hợp không 
thuộc phạm vị màu nêu trên, kết quả sẽ trả về giá trị “None”.

Khi sử dụng bộ dữ liệu mặc định của YOLOv4 (COCO 
dataset) để nhận dạng đèn giao thông ở nước ta, nhận kết 
quả vị trí và trạng thái của đèn giao thông không ổn định. 
Cho nên, chúng tôi đã xây dựng riêng bộ dữ liệu để nhận 
dạng vị trí và tín hiệu đèn giao thông. Theo đó, quá trình 
nhận dạng vị trí đèn giao thông sẽ gồm 2 pha: Pha huấn 
luyện sẽ sử dụng tập dữ liệu huấn luyện nhằm tối ưu hàm 
mục tiêu của mạng YOLOv4. Kết quả của pha huấn luyện 
sẽ đưa ra bộ trọng số (weights) của mô hình sử dụng ở pha 
nhận dạng (kiểm thử). Pha nhận dạng sẽ thực hiện nhận 
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dạng vị trí đèn giao thông từ ảnh đầu vào, đây là cơ sở để 
nhận dạng trạng thái đèn giao thông. Để nhận dạng trạng 
thái đèn giao thông, trước tiên ta thay đổi định dạng màu 
của ảnh từ RGB sang HSV, sau đó xác định độ sáng và độ 
bão hòa trong ô vị trí phát hiện đèn giao thông. Sau đó, ta 
so sánh ảnh hiện có với các ngưỡng được xác định bên trên. 
Với mỗi ngưỡng ta tạo ra lớp mặt nạ nếu phát hiện ra màu 
sẽ trả về các giá trị và hiển thị màu lên trên màn hình. Bộ 
dữ liệu vị trí đèn (đèn ba màu - traffic light, đèn ba màu với 
mũi tên rẽ phải - traffic light right, đèn đếm lùi - traffic light 
timer) bao gồm 601 hình ảnh kích thước 416x416, cùng 
theo đó là 782 mẫu tín hiệu đèn. Tập dữ liệu về đèn giao 
thông được chia thành 70% để huấn luyện và 30% còn lại 
để đánh giá mô hình sử dụng thuật toán YOLOv4. Quá trình 
huấn luyện và nhận dạng được thực hiện trên Google colab 
như sơ đồ sau:

Hình 2.3: Quá trình huấn luyện YOLOv4

Hình 2.4: Quá trình nhận dạng sử dụng YOLOv4

Kết quả nhận dạng trên bộ dữ liệu huấn luyện cho độ 
chính xác nhận dạng đèn giao thông đạt giá trị trên 93%, 
đối với nhận dạng màu đèn đạt trên 96%, cụ thể như bảng 
sau. Với kết quả này, có thể sử dụng mô hình này để thực 
hiện các thử nghiệm thực tế.  

Bảng 2.1. Kết quả test trên bộ dữ liệu vị trí đèn giao thông

Đèn 3 màu
Đèn 3 màu 
với mũi tên 

rẽ phải
Đèn đếm lùi

220 210 171
#SL TL(%) #SL TL (%) #SL TL (%)

Đèn 3 màu 220 100 3 1.4 0 0
Đèn 3 màu 
với mũi tên 
rẽ phải

0 0 207 98,57 11 6,43

Đèn đếm lùi 0 0 0 0 160 93,56
Bảng 2.2. Kết quả test trên mẫu dữ liệu tín hiệu đèn giao thông

Màu đỏ - vàng Màu xanh
492 290

#SL TL(%) #SL TL(%)
Màu đỏ - vàng 390 99,5 11 3,7
Màu xanh 2 0,5 279 96,3

3. THỬ NGHIỆM
Để thử nghiệm thuật toán đề xuất, chúng tôi sử dụng 

dữ liệu đèn tín hiệu được thu thập từ camera giám sát giao 
thông của Công an TP. Hà Nội đặt tại nút giao thông Lê 
Duẩn - Nguyễn Thái Học, thời gian thu thập dữ liệu ngày 
27/11/2020, điều kiện ban ngày với thời tiết không mưa, 
trời xanh. Kết quả phát hiện và nhận dạng vị trí và tín hiệu 
đèn giao thông với thời gian 3 phút (30 khung hình trên 
giây) cho thấy, thuật toán hoạt động ổn định và có khả 
năng nhận dạng được tất cả các vị trí đèn trên cột (6 vị trí, 
đạt 100%) cũng như nhận dạng chính xác trạng thái đèn 
(2 trạng thái với 3 cụm đèn ba màu, đạt 100%) theo hướng 
tiếp cận của camera. Kết quả này cho phép chúng ta thực 
hiện các cải tiến ở các môi trường khác nhau như môi 
trường ban đêm, môi trường dưới trời mưa... cũng như là 
cơ sở để phát triển các hệ thống trợ lái ở Việt Nam. Một số 
hình ảnh nhận dạng như minh họa các hình dưới đây:

Hình 3.1: Vị trí nút giao bố trí camera giám sát giao thông
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Hình 3.2: Nhận dạng vị trí đèn và trạng thái đèn xanh

Hình 3.3: Nhận dạng vị trí đèn và trạng thái đèn đỏ

4. KẾT LUẬN
Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã xây dựng một 

mạng học sâu sử dụng mạng YOLOv4 với bộ dữ liệu tự xây 
dựng để nhận dạng vị trí đèn giao thông và trạng thái của 
đèn giao thông. Kết quả chạy trên bộ dữ liệu mẫu đạt độ 
chính xác trên 93% với nhận dạng vị trí đèn giao thông 
và nhận dạng trạng thái đèn chính xác lên đến 96%. Thử 
nghiệm trên video hiện trường cho kết quả tốt. Tuy nhiên, 
mô hình đề xuất mới chỉ phân loại trạng thái đèn thành 2 
loại khi gộp đèn đỏ và đèn vàng vào một lớp. Bên cạnh đó 
cũng chưa thử nghiệm trong các điều kiện môi trường khác 
nhau như ban đêm, điều kiện sương mù, mưa gió... Nhóm 
nghiên cứu sẽ tiếp tục cải thiện mô hình và thử nghiệm 
trong các điều kiện khác nhau trong thời gian tới. 

 
Lời cảm ơn: Nghiên cứu này được tài trợ bởi Bộ Giáo 

dục và Đào tạo trong khuôn khổ Đề tài khoa học và công 
nghệ cấp Bộ, mã số CT2019.05.03.
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TÓM TẮT: Nghiên cứu đánh giá hiệu quả quản lý 
hợp đồng công trình hạ tầng giao thông nông thôn. 
Sau khi nghiên cứu tổng quan, tác giả tiến hành khảo 
sát số liệu từ các cơ quan quản lý nhà nước, chủ đầu 
tư, đơn vị tư vấn và nhà thầu thi công có nhiều kinh 
nghiệm tham gia các dự án hạ tầng giao thông nông 
thôn. Sử dụng phương pháp phân tích thống kê số 
liệu khảo sát, kết quả nghiên cứu cho thấy có 5 nhóm 
nhân tố ảnh hưởng được xếp hạng từ cao xuống thấp 
gồm: 1) Chủ đầu tư, 2) Quản lý, 3) Nhà thầu, 4) Hợp 
đồng và 5) Tư vấn. Mô hình hồi quy được áp dụng 
để đánh giá mức độ tác động của các nhân tố đến 
hiệu quả quản lý hợp đồng công trình hạ tầng giao 
thông nông thôn.

TỪ KHÓA: Hiệu quả quản lý hợp đồng, quản lý xây 
dựng, hạ tầng giao thông nông thôn.

ABSTRACT: Paper aims to investigate the 
contract management efficiency for rural transport 
infrastructure works. After a literature review, 
the author conducts a survey including state 
management agencies, investors, consultants and 
construction contractors who have experience in 
carying out transport infrastructure projects. By using 
the data statistical analysis methods, the research 
results show that there are five factor groups, which 
have ranked from high to low, including: 1) Owner, 
2) Management, 3) Contractors, 4) Contracts, and 5) 
Consultants. Regression model is applied to evaluate 
the impact of factors on the contract management 
efficiency for rural transport infrastructure projects.

KEYWORDS: Contract management efficiency, 
construction management, rural transport 
infrastructure.

Đánh giá hiệu quả quản lý 
công trình hạ tầng giao thông nông thôn

n TS. PHẠM HẢI CHIẾN
     Trường Đại học Tôn Đức Thắng
n ThS. TRẦN MINH TẠO
     Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre
n PGS. TS. LƯƠNG ĐỨC LONG
     Trường Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh

đồng bộ hóa cơ sở hạ tầng, vì đây là huyết mạch của phát 
triển kinh tế - xã hội. Thực tế triển khai cho thấy, các dự án 
này rất phức tạp do có nhiều hạng mục phải thi công dọc 
theo tuyến, sử dụng nhiều loại vật liệu khác nhau, cùng 
những yêu cầu kỹ thuật đặc thù khác nên có rất nhiều thay 
đổi, phát sinh mâu thuẫn trong quá trình thực hiện hợp 
đồng. Vì vậy, các cơ quan quản lý nhà nước đã ban hành 
nhiều văn bản pháp lý quan trọng [1] nhằm giảm thiểu 
tranh chấp và nâng cao hiệu quả quản lý hợp đồng xây 
dựng. Quản lý hiệu quả hợp đồng sẽ mang lại lợi ích cho 
các bên liên quan [2], đồng thời sẽ giảm thiểu những xung 
đột, tranh chấp do các bên không tuân thủ các thỏa thuận 
trong hợp đồng đã ký kết [3].

Do đó, nghiên cứu này được thực hiện nhằm mục 
đích: 1) Xác định các nhân tố chính ảnh hưởng đến hiệu 
quả quản lý hợp đồng công trình hạ tầng giao thông nông 
thôn; 2) Xây dựng mô hình hồi quy đánh giá sự tác động 
của các nhân tố đến hiệu quả quản lý hợp đồng; 3) Đưa ra 
những kết luận và kiến nghị giúp các bên liên quan quản lý 
hợp đồng đạt hiệu quả tốt nhất.

2. NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN 
Nhiều học giả trên thế giới đã nghiên cứu các nhóm 

nhân tố ảnh hưởng đến quản lý hợp đồng xây dựng gồm 
năng lực các bên tham gia dự án [3], loại hợp đồng [2,4] và 
quá trình đánh giá hồ sơ thầu trước khi ký kết hợp đồng 
[5]. Tác giả Podvezko nhận định hiệu quả của quá trình xây 
dựng phần lớn phụ thuộc vào việc chuẩn bị hợp đồng hiệu 
quả [6]. Ngoài ra, Guccio chỉ ra năng lực chuyên môn của 
đơn vị ký hợp đồng và sự công khai thủ tục đấu thầu tác 
động đến hiệu quả quản lý hợp đồng mua sắm bằng vốn 
đầu tư công [7]. 

Đối với các nghiên cứu trong nước, Lại Văn Lương xác 
định các nhân tố chính ảnh hưởng đến công tác quản lý 
hợp đồng xây dựng tại Việt Nam [8] bao gồm: 1) Cơ chế 
chính sách nhà nước về hợp đồng xây dựng; 2) Năng lực 
chuyên môn, trang thiết bị của chủ đầu tư; 3) Năng lực 
chuyên môn của nhà thầu thi công xây lắp; 4) Năng lực 
chuyên môn của nhà thầu tư vấn xây dựng; 5) Chất lượng 
của hồ sơ hợp đồng được ký kết. Đối với dự án xây dựng 
vốn đầu tư công Việt Nam, Tran P.Q. cho rằng, ảnh hưởng 
mối quan hệ giữa các cá nhân của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Khi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới, các địa phương rất chú trọng việc đầu tư 
xây dựng hạ tầng giao thông, nhằm tăng cường kết nối và 
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và nhà thầu đóng vai trò quan trọng đến hiệu quả quản lý 
hợp đồng xây dựng và kết quả thực hiện dự án [9].

3. MÔ HÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
Dựa vào kết quả nghiên cứu tổng quan, tác giả đề xuất 

mô hình hồi quy tuyến tính để nghiên cứu hiệu quả quản 
lý hợp đồng công trình hạ tầng giao thông nông thôn gồm 
5 biến độc lập như sau: 1) Nhóm nhân tố Chủ đầu tư; 2) 
Nhóm nhân tố Tư vấn; 3) Nhóm nhân tố Nhà thầu; 4) Nhóm 
nhân tố Hợp đồng và 5) Nhóm nhân tố quản lý. 

Hình 3.1: Mô hình lý thuyết của nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu gồm bước khảo sát sơ bộ và 
khảo sát chính thức. Căn cứ kết quả nghiên cứu tổng quan, 
bảng câu hỏi được xây dựng gồm 37 yếu tố ảnh hưởng để 
tiến hành khảo sát sơ bộ. Sau phản hồi và đánh giá của các 
chuyên gia, bảng câu hỏi sơ bộ được hiệu chỉnh còn 32 yếu 
tố thuộc 5 nhóm nhân tố chính. Tiếp theo, nghiên cứu tiến 
hành khảo sát chính thức các chủ đầu tư, ban QLDA, nhà 
thầu thi công, các đơn vị tư vấn. 

Sử dụng công cụ thống kê SPSS, nghiên cứu đánh giá 
độ tin cậy thang đo Cronbach’s Alpha nhằm loại bỏ các biến 
quan sát không đạt độ tin cậy và phân tích nhân tố khám 
phá EFA (Exploratory Factor Analysis). Cuối cùng, phương 
pháp phân tích hồi quy tuyến tính đa biến được áp dụng để 
kiểm định các yếu tố ảnh hưởng hiệu quả quản lý hợp đồng 

công trình hạ tầng giao thông nông thôn, từ đó xác định 
được mức độ ảnh hưởng của từng nhóm nhân tố.

 
4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Thống kê mô tả
Trong số 270 phiếu khảo sát đại trà được gửi đi, thu về 

200 phiếu trả lời hợp lệ, 42 phiếu trả lời không đạt yêu cầu 
và 28 phiếu không trả lời. Trong nghiên cứu này có 32 biến 
quan sát, thì số lượng mẫu tối thiểu cần thiết là 160 mẫu 
[10]. Kết quả khảo sát thu thập được 200 phiếu khảo sát hợp 
lệ, vì vậy thỏa điều kiện để tiến hành phân tích thống kê.  

Khảo sát tập trung 4 nhóm chính gồm: chủ đầu tư 
(chiếm 26,5%), tư vấn giám sát (26,5%), tư vấn thiết kế (20%) 
và nhà thầu (27%). Đa số đối tượng khảo sát là những người 
trực tiếp tham gia điều hành các dự án hạ tầng giao thông 
nông thôn (64%), còn lại là lãnh đạo các công ty (28%) và 
lãnh đạo cơ quan quản lý nhà nước (8%).

Thâm niên hành nghề xây dựng của đối tượng khảo sát 
đóng vai trò quan trọng nhằm tăng độ tin cậy của kết quả 
khảo sát. Đa số đối tượng khảo sát (70,5%) có hơn 5 năm 
hành nghề xây dựng, còn lại 22,5% người được phỏng vấn 
có thời gian hành nghề từ 3 đến 5 năm và rất ít đối tượng 
khảo sát (7%) mới hành nghề dưới 3 năm.

4.2. Kiểm định độ tin cậy của thang đo và nhân tố 
khám phá EFA

Kết quả kiểm định Cronbach’s Alpha của 5 nhóm nhân 
tố phù hợp, với hệ số Cronbach’s Alpha >0,7 và hệ số tương 
quan biến tổng >0,3. Kết quả phân tích nhân tố EFA đều 
đạt yêu cầu và phân thành 5 nhóm yếu tố. Hệ số tải nhân tố 
của các biến quan sát đều >0,5 nên tất cả các biến được sử 
dụng làm thang đo.

Kết quả KMO = 0,829 đạt yêu cầu (0,5 ≤ KMO ≤ 1) phù 
hợp để phân tích nhân tố. Kiểm định Bartlett có mức ý 
nghĩa thống kê Sig = 0,000 (<0,05). Do vậy, các biến quan 
sát có tương quan với nhau xét trên phạm vi tổng thể. Hệ số 
Eigenvalue (2,270>1) đạt yêu cầu, điểm dừng tại yếu tố thứ 
5 với phương sai trích đạt 64,06% (Bảng 4.1).

Bảng 4.1. Các yếu tố ảnh hưởng hiệu quả quản lý hợp đồng công trình hạ tầng giao thông nông thôn

Biến quan sát
Các yếu tố

1 2 3 4 5
ĐT1: Thời gian thi công xây dựng theo hợp đồng không hợp lý 0,858
ĐT2: Chậm trễ thanh toán khối lượng 0,842
ĐT3: Thay đổi phạm vi công việc 0,826
ĐT4: Chậm nghiệm thu công việc hoàn thành cho nhà thầu 0,781
ĐT5: Chậm bàn giao mặt bằng thi công 0,753
ĐT6: Kiến thức và kinh nghiệm quản lý dự án chưa phù hợp 0,736
ĐT7: Quá nhiều thay đổi trong thực hiện hợp đồng 0,680
QL1: Đơn giá vật liệu biến động trong thực hiện hợp đồng 0,792
QL2: Sự phối hợp giữa các bên liên quan chưa hiệu quả 0,790
QL3: Tác động của các yếu tố môi trường kinh doanh và kinh tế 0,784
QL4: Quy định của pháp luật ngành thay đổi, chính sách địa phương không 
phù hợp 0,765

QL5: Ảnh hưởng của các cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước đối với công 
trình đang thi công 0,750
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QL6: Năng lực giải quyết tranh chấp của trọng tài, bên hòa giải, tòa án được chỉ 
định trong hợp đồng 0,744

QL7: Bắt buộc đảm bảo qui định về an toàn lao động, tài sản, phòng chống cháy 
nổ, an ninh, trật tự và bảo vệ môi trường trong xây dựng 0,708

NT1: Thiếu kinh nghiệm thi công 0,793
NT2: Thiếu thiết bị thi công, khan hiếm nguồn cung cấp vật tư 0,787
NT3: Chậm tiến độ dẫn đến kéo dài thời gian hợp đồng 0,772
NT4: Khủng hoảng tài chính trong thời gian thực hiện hợp đồng 0,748
NT5: Thiếu đội ngũ cán bộ kỹ thuật và công nhân 0,740
NT6: Xảy ra xung đột với người dân về phạm vi giải phóng mặt bằng 0,710
NT7: Giao nhiều nhà thầu phụ không đủ năng lực thi công 0,679
HĐ1: Hành vi cơ hội khai thác sự không hoàn chỉnh của hợp đồng để kiếm 
thêm tiền 0,873

HĐ2: Các bên hiểu khác nhau về các điều khoản hợp đồng 0,826
HĐ3: Những điều khoản liên quan đến thanh toán phát sinh khối lượng, chi phí, 
tiến độ, thay đổi thiết kế 0,759

HĐ4: Những điều khoản liên quan đến xử lý tranh chấp hợp đồng 0,744
HĐ5: Khởi công xây dựng công trình khi chưa đủ điều kiện 0,742
HĐ6: Chưa minh bạch điều kiện thanh toán trong hợp đồng 0,575
TV1: Năng lực chuyên môn của cán bộ tư vấn các bên trong kiểm tra, nghiệm thu 
công việc thi công còn hạn chế 0,883

TV2: Chất lượng hồ sơ thiết kế không đảm bảo và đưa ra giải pháp kỹ thuật thi 
công không phù hợp 0,849

TV3: Nhũng nhiễu của cán bộ tư vấn giám sát gây khó khăn tiến độ thi công 0,812
TV4: Thông số kỹ thuật trong hồ sơ không đầy đủ 0,790
TV5: Sự chậm trễ trong việc xử lý kỹ thuật liên quan hồ sơ và hiện trường 0,753

Phân tích mối tương quan không loại bỏ yếu tố nào vì sig giữa từng biến độc lập với biến phụ thuộc đều nhỏ hơn 0,05. 
4.3. Phân tích hồi quy
Kết quả phân tích hồi quy như Bảng 4.2:

Bảng 4.2. Kết quả phân tích hồi quy

Các biến 
độc lập

Hệ số hồi quy 
chưa chuẩn hóa

Hệ số hồi quy 
chuẩn hóa Giá trị t

Mức ý nghĩa Thống kê đa cộng tuyến

B Std. Error Beta Sig. Tolerance VIF
Hằng số -1.081 0,303 -3,569 0,000
Chủ đầu tư 0,332 0,064 0,263 5,211 0,000 0,905 1,105
Nhà thầu 0,209 0,045 0,244 4,664 0,000 0,845 1,183
Quản lý 0,298 0,059 0,257 5,044 0,000 0,890 1,124
Hợp đồng 0,288 0,067 0,242 4,288 0,000 0,723 1,384
Tư vấn 0,177 0,041 0,227 4,296 0,000 0,825 1,212
Biến phụ thuộc Y: “Hiệu quả quản lý hợp đồng công trình hạ tầng giao thông nông thôn”
R2 = 0,552
R2 hiệu chỉnh = 0,540
Thống kê F = 47,793 và Sig = 0,000
Giá trị Durbin - Watson = 2,059

Vì Sig<0,05 và giá trị R2 hiệu chỉnh >0,5 nên các biến 
độc lập trong mô hình có thể giải thích được 54% sự thay 
đổi của biến phụ thuộc. Phân tích Anova cho thấy thống 
kê F có ý nghĩa thống kê, như vậy mô hình hồi quy là hoàn 
toàn phù hợp xét trong phạm vi tổng thể nghiên cứu. 
Trong 5 yếu tố tác động đưa vào mô hình phân tích hồi 
quy thì cả 5 yếu tố có mối quan hệ tuyến tính với biến Y 
(mức ý nghĩa <0,05).

5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
5.1. Kết luận
Nghiên cứu áp dụng mô hình hồi quy để đánh giá hiệu 

quả quản lý hợp đồng công trình hạ tầng giao thông nông 
thôn. Kết quả nghiên cứu cho thấy hệ số hồi quy của các 
biến không có sự chênh lệch nhiều. Các nhóm nhân tố ảnh 
hưởng đến hiệu quả quản lý hợp đồng công trình hạ tầng 
giao thông nông thôn xếp hạng mức độ ảnh hưởng từ cao 
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xuống thấp như sau: 1) Chủ đầu tư, 2) Quản lý, 3) Nhà thầu, 
4) Hợp đồng và 5) Tư vấn.

Nhóm nhân tố Chủ đầu tư có tác động lớn nhất và 
thuận chiều đến hiệu quả quản lý hợp đồng (hệ số hồi quy 
cao nhất β = 0,263). Thực tiễn cho thấy, nếu chủ đầu tư 
thực hiện tốt vai trò quản lý, bố trí thời gian thi công hợp 
lý, cập nhật kiến thức, hạn chế thấp nhất thay đổi, đảm bảo 
thời gian thanh toán thì quản lý hợp đồng thực hiện đạt 
hiệu quả cao.

Nhóm nhân tố Quản lý có tác động lớn thứ hai và thuận 
chiều đến hiệu quả quản lý hợp đồng (β = 0,257). Kết quả 
này chứng tỏ nếu cơ quan quản lý kiểm soát, hạn chế thấp 
nhất biến động giá; kịp thời ban hành các chính sách ở 
từng địa phương phù hợp thực tế; các bên tham gia thanh 
kiểm tra dự án am hiểu chuyên môn thì hiệu quả quản lý 
hợp đồng đạt kết quả cao nhất.

Nhóm nhân tố Nhà thầu có tác động lớn thứ ba (β = 
0,244) và có tác động tích cực đến hiệu quả quản lý hợp 
đồng. Trong thực hiện hợp đồng thì nhà thầu phải chủ động 
trong công việc, cân đối tài chính, chuẩn bị nhân công, thiết 
bị đầy đủ sẽ đảm bảo hiệu quả thực hiện hợp đồng tốt hơn.

Nhóm nhân tố Hợp đồng là nhân tố có tác động lớn 
thứ tư (β = 0,242) đến hiệu quả quản lý hợp đồng. Do đó, 
trong quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng phải rõ 
ràng và minh bạch trong: các qui định về điều kiện chung 
và điều kiện cụ thể; qui định thanh toán, phát sinh, thay đổi 
thiết kế; xử lý tranh chấp; chế tài đối với hành vi cơ hội của 
nhà thầu. Có như vậy thì hiệu quả quản lý hợp đồng đạt 
chất lượng càng cao.

Nhóm nhân tố Tư vấn có tác động lớn cuối cùng 
(β=0,227) đến hiệu quả quản lý hợp đồng công trình hạ 
tầng giao thông nông thôn. Kết quả này phù hợp với nhận 
định của các đối tương khảo sát và nghiên cứu của tác giả.

5.2. Kiến nghị
Dựa vào kết quả nghiên cứu, một số kiến nghị được 

đề xuất đối với các bên liên quan trong quản lý hợp đồng 
như sau:

- Đối với chủ đầu tư: Thường xuyên bồi dưỡng, cập nhật 
kiến thức để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ 
cho cả cán bộ quản lý và đội ngũ cán bộ kỹ thuật; luôn chủ 
động, hoạch định công việc một cách nhịp nhàng, suôn 
sẻ; đôn đốc các đơn vị thi công, tư vấn quan tâm đến chất 
lượng, tiến độ thi công, kịp thời phối hợp giải quyết những 
vướng mắc, phát sinh; các điều khoản trong hợp đồng phải 
minh bạch, nội dung rõ ràng; lựa chọn các đơn vị tư vấn 
khảo sát, thiết kế, giám sát, quản lý dự án và mời thầu có 
năng lực, kinh ngiệm để thực hiện; thực hiện tốt công tác 
phối hợp, trao đổi thông tin giữa các bên.

- Đối với nhà thầu thi công: Trong quá trình thực hiện 
hợp đồng phải đặt vấn đề chất lượng và tiến độ lên ưu tiên 
hàng đầu; tuyển chọn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, 
kỹ sư và công nhân đầy đủ; liên hệ chặt chẽ với chủ đầu tư, 
các ngành liên quan trong thực hiện dự án; kịp thời kiến 
nghị, đề nghị bổ sung đối với những thay đổi, điều chỉnh 
khi có liên quan đến các bên; hạn chế xung đột với người 
dân, huy động đầy đủ các nguồn vốn thực hiện hợp đồng 
ký kết.

- Đối với tư vấn: Tuyển chọn, giao việc những người có 
chuyên môn, am hiểu dự án; phải thật sự có tâm với nghề, 
nâng cao đạo đức nghề nghiệp; thể hiện chính kiến, bảo 
vệ quan điểm đối với những phần việc đúng, nghiêm túc 
tiếp thu, hạn chế bảo thủ về những hạn chế trong chuyên 
môn; phải có trách nhiệm và tính toán kỹ ngay từ khi bắt 
đầu khảo sát lập dự án đến khi kết thúc dự án để đảm bảo 
các hợp đồng ký kết được thực hiện đạt hiệu quả cao nhất.

- Đối với cơ quan quản lý: Lường trước được những thay 
đổi để bố trí thời gian thi công phù hợp; phải kiểm soát, hạn 
chế thấp nhất biến động giá; phân công nhiệm vụ cho các 
bên tham gia kiểm tra dự án phải am hiểu chuyên môn và 
ban hành các chính sách phù hợp ở từng địa phương.
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TÓM TẮT: Tối ưu hóa mớn nước chạy tàu là một 
trong những giải pháp mới được Tổ chức Hàng hải 
quốc tế (IMO) khuyến cáo trong việc sử dụng năng 
lượng hiệu quả trên tàu (EEOI). Để thực hiện được 
giải pháp này trong thực tế khai thác tàu, mối quan 
hệ giữa hiệu số mớn nước và lực cản tàu khi hành 
trình cần phải được làm rõ. Bài báo trình bày kết quả 
nghiên cứu mô phỏng ảnh hưởng của hiệu số mớn 
nước đến sự thay đổi lực cản sê-ri tàu hàng 12.500 
DWT bằng phương pháp số CFD. Kết quả mối quan 
hệ giữa lực cản tàu với hiệu số mớn nước tại tốc độ 
và trạng thái tải trọng tàu cho trước là thông tin giúp 
thuyền trưởng đưa ra phương án chạy tàu ở hiệu số 
mớn nước tối ưu dưới góc độ sử dụng năng lượng 
hiệu quả.

TỪ KHÓA: Hiệu số mớn nước, mớn nước, lực cản, 
tàu hàng, CFD.

ABSTRACT: Trim optimization is one of the new 
solutions recommended by the International 
Maritime Organization (IMO) in the Energy Efficiency 
Operational Indicator (EEOI). To implement this 
solution in the actual ship operation, the relationship 
between thetrim and ship resistance during the 
voyage needs to be clarified. This paper presents 
the results of a simulation study on the influence of 
the trim on the resistance of 12500 DWT cargo ship 
by using CFD method. The result of the relationship 
between ship resistance and trim at a given speed 
and loading state definitely helps the Master make an 
effective energy-savingship operation plan.

KEYWORDS: Trim, draft, resistance, cargo ship, CFD.

Nghiên cứu ảnh hưởng của hiệu số mớn nước 
đến sự thay đổi lực cản cho sê-ri tàu hàng 12.500 DWT 
bằng phương pháp CFD

n ThS. NCS. TRẦN QUỐC CHUẨN; PGS. TS. TRẦN NGỌC TÚ 
     PGS. TS. NGUYỄN KIM PHƯƠNG; ThS. PHẠM VĂN LUÂN
      Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Cụ thể, đối với các tàu vận tải đang khai thác, cần phải thỏa 
mãn được hai chỉ số gồm chỉ số khai thác năng lượng hiệu 
quả (EEOI) và kế hoạch quản lý năng lượng hiệu quả của 
tàu (SEEMP) do IMO đưa ra. Chính vì vậy, nghiên cứu các 
giải pháp để tiết kiệm năng lượng hay sử dụng năng lượng 
hiệu quả trên tàu trong quá trình khai thác là một bài toán 
ngày càng có tính thời sự dưới góc độ kinh tế cũng như bảo 
vệ môi trường.

Giải pháp chạy tàu ở hiệu số mớn nước tối ưu là giải 
pháp mới được IMO khuyến nghị áp dụng nhằm nâng cao 
hiệu quả sử dụng năng lượng trên tàu. Theo các kết quả 
nghiên cứu của hãng FORCE [1 thực hiện trên 300 tàu hàng 
khác nhau, việc chạy tàu ở hiệu số mớn nước tối ưu cho 
phép giảm chi phí nhiên liệu trung bình cho tàu từ 2 - 3%, 
cá biệt nhiều tàu có thể giảm được đến 15% nhiên liệu so 
với khi chạy tàu ở tư thế cân bằng mũi lái. Cơ quan đăng 
kiểm DNV-GL nối tiếng thế giới hiện đã và đang triển khai 
thương mại hóa các phần mềm tối ưu hóa hiệu số mớn 
nước tàu trong khai thác [2] cho các chủ tàu trên thế giới. 
Tuy nhiên, cơ sở phương pháp luận cũng như nội hàm học 
thuật của phần mềm thì không được họ công bố.

Trong nghiên cứu được trình bày trên Tạp chí GTVT 
số tháng 7/2021, nhóm tác giả đã trình bày được cơ sở 
phương pháp luận trong nghiên cứu ảnh hưởng của hiệu 
số mớn nước tối ưu đến sự thay đổi lực cản tàu [3]. Trong 
bài báo này, nhóm tác giả sẽ trình bày về kết quả nghiên 
cứu định lượng ảnh hưởng của hiệu số mớn nước đến sự 
thay đổi lực cản sê-ri tàu hàng 12.500 DWT bằng phương 
pháp số CFD. Sự khác nhau về lực cản tàu sẽ được giải thích 
thông qua việc phân tích sự khác nhau về đường dòng bao 
quanh thân tàu khi khai thác ở các hiệu số mớn nước khác 
nhau. Việc nghiên cứu này có ý nghĩa rất lớn về mặt khoa 
học và thực tiễn. Kết quả nghiên cứu có thể được áp dụng 
trong thực tiễn nhằm tiết kiệm nhiên liệu và đảm bảo an 
toàn trong quá trình khai thác tàu.

2. MÔ PHỎNG TÍNH TOÁN BẰNG PHƯƠNG PHÁP CFD
2.1. Giới thiệu về sê-ri tàu hàng trọng tải 12.500 tấn
Sê-ri tàu hàng 12.500 DWT là sê-ri tàu do hãng KITADA 

của Nhật Bản thiết kế, được đóng tại Việt Nam từ năm 2000 
đến nay. Trong bài báo này, các tính toán, mô phỏng sẽ 
được tiến hành trên tàu Trường Minh Ocean đang được 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Ngày nay, hai mối quan tâm hàng đầu trong lĩnh vực 

vận tải biển là tiết kiệm nhiên liệu và cắt giảm lượng phát 
thải khí nhà kính cho các phương tiện vận tải biển, bởi nó 
liên quan đến hiệu quả kinh tế và việc đảm bảo các yêu cầu 
của IMO liên quan đến phát thải khí nhà kính nhằm giảm ô 
nhiễm môi trường, hiệu ứng nhà kính và nóng lên toàn cầu. 
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khai thác tại Công ty TNHH Vận tải biển Trường Minh, là 
một trong số khoảng 20 tàu. Các thông số kỹ thuật, hình 
dáng của tàu Trường Minh Ocean được trình bày trên Bảng 
2.1 và Hình 2.1.

Hình 2.1: Hình dáng tàu Trường Minh Ocean [4]
Bảng 2.1. Các thông số hình học của sê-ri tàu hàng trọng tải 

12.500 tấn [4]

Thông số hình học Đơn vị Giá trị
Chiều dài hai trụ của tàu LPP m 126,00
Chiều dài đường nước của tàu LWL m 130,51
Chiều rộng tàu B m 20,20
Chiều cao mạn D m 11,30
Mớn nước theo thiết kế T m 8,30
Lượng choán nước thể tích Ñ m3 16050
Hệ số béo thể tích CB - 0,742
Diện tích mặt ướt thân tàu S(m2) m2 3857

Hoành độ tâm nổi của tàu (tính 
từ mặt phẳng dọc tâm tàu) 

LCB 
(%LPP), 
fwd+

%LPP, 
fwd+ +0,804

2.2. Thiết lập tính toán
2.2.1. Thiết lập các trường hợp tính
Các thông số đầu vào trong tính toán ảnh hưởng của 

hiệu số mớn nước đến lực cản tàu gồm:
- Thông số hình học 3D của tàu (đối tượng) cần tính 

toán (Hình 2.1).
- Các trường hợp tính gồm: Dải tốc độ của tàu, hiệu số 

mớn nước và mớn nước trung bình của tàu (trạng thái tải 
của tàu). Ở đây, căn cứ trên điều kiện khai thác thực tế của 
tàu liên quan đến tốc độ, hiệu số mớn nước và mớn nước 
trung bình của tàu, trong nghiên cứu này đề xuất đưa vào 
các trường hợp tính như trong Bảng 2.2 với tổng số phương 
án tính là 51 phương án. Đây là các trường hợp tải trọng mà 
tàu hay khai thác nhất.

- Độ nhám thân tàu: Theo ITTC, độ nhám tiêu chuẩn 
cho các tàu đóng mới có giá trị ks = 150 µm [5];

- Các điều kiện khai thác của tàu: nước tĩnh (cấp gió 
bô-pho lớn nhất là cấp 3 với chiều cao sóng trung bình lớn 
nhất là 0,5 m);

- Các thông số về môi trường: Tỷ trọng của nước và 
không khí, độ nhớt động học của nước và không khí trong 
bể thử ảo được lấy giống như môi trường thực khai thác 
của tàu cụ thể: khối lượng riêng của nước được lấy bằng 
1.025 t/m3, khối lượng riêng của không khí 1.1225 kg/m3, 
nhiệt độ riêng của nước biển là 270C.

Bảng 2.2. Các trường hợp tính toán

STT Tốc độ, 
[Knots]

Mớn nước, 
[m]

Hiệu số mớn 
nước,[m]

1 9,5
8,30 

(đầy tải)
+1,0 m, +0,5 m, 0 m, 
-0,5 m, -1,0 m, -1,5 m2 10,5

3 11,5
4 9,5

7,00 
(70% tải)

+1,5 m, +1,0 m, +0,5 m, 
0,0 m, - 0,5 m, -1,0 m5 10,5

6 12,0
7 9,5 3,2m 

(không tải - 
ballast)

+4,2 m, +3,7 m, +3,2 m, 
+2,7 m, 2,2 m8 11,0

9 13,0

2.2.2. Thiết lập bể thử ảo và điều kiện biên
Trong bài toán mô phỏng tính toán lực cản tàu ở các 

hiệu số mớn nước khác nhau, do tính chất đối xứng của 
tàu qua mặt phẳng trục dọc, nên để giảm thời gian tính 
toán, người ta chỉ cần mô phỏng một nửa thân tàu. Kích 
thước của bể thử ảo theo hướng dẫn của Hiệp hội Bể thử 
quốc tế ITTC [6] được xác định miền chất lỏng phía trước 
tàu nằm cách mũi tàu một đoạn 1.5L, miền chất lỏng phía 
lái tàu nằm cách đuôi tàu một đoạn 2,5 L, phía đáy và 
phía trên bể thử ảo cách mặt thoáng chất lỏng một đoạn 
tương ứng là 2,5 L và 1,5 L. Cạnh bên của bể thử ảo cách 
mặt phẳng dọc tâm tàu một đoạn bằng 2,5 L. Loại điều 
kiện biên được sử dụng trong bài toán này được lựa chọn 
như trên Bảng 2.2.

Hình 2.2: Kích thước bể thử ảo trong bài toán mô phỏng tính toán 
lực cản tàu ở các hiệu số mớn nước khác nhau

Bảng 2.3. Loại điều kiện biên được sử dụng 
trong bài toán tính lực cản tàu

Các phần của bể thử ảo và của tàu Loại điều kiện biên
Miền chất lỏng phía trước, dưới 
đáy và phía trên tàu Velocity inlet

Miền chất lỏng phía sau tàu Pressure oulet
Miền chất lỏng tại mặt cạnh và 
mặt đối xứng Symmetry plane

Thân tàu No-slip wall

2.2.3. Chia lưới và lựa chọn mô hình vật lý
Loại lưới được sử dụng trong nghiên cứu ảnh hưởng 

của hiệu số mớn nước đến sự thay đổi lực cản tàu là lưới 
hình lục diện và lưới lăng trụ dùng để giải lớp biên bao 
quanh thân tàu. Để số lượng lưới sử dụng là ít nhất trong 
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khi vẫn đảm bảo được độ chính xác trong mô phỏng, lưới 
sẽ được làm mịn tại các vị trí quan trọng như (khu vực gần 
tàu, đặc biệt là khu vực mũi và đuôi tàu); tại bề mặt thoáng 
của chất lỏng (để có thể mô phỏng được chính xác sóng 
kelvin). Kết quả chia lưới được trình bày trên Hình 2.3. Tổng 
số lưới được sử dụng trong nghiên cứu này là 4,8 triệu lưới.

Hình 2.3: Kết quả chia lưới

Mô hình vật lý được sử dụng trong mô phỏng lực cản 
tàu ở các hiệu số mớn nước khác nhau là mô hình chất lỏng 
thực Unsteady Reynolds Averaged Navier-Stokes equations 
(URANSE). Mô hình dòng rối SST K-Omega được sử dụng để 
đóng kín phương trình URANE bởi theo [6]. Việc sử dụng 
mô hình dòng rối SST K-Omega mang lại kết quả tương đối 
chính xác trong việc tính toán thủy động lực học tàu thủy. 
Phương pháp thể tích chất lỏng VOF được sử dụng để mô 
phỏng mặt thoáng chất lỏng, chuyển động của thân tàu 
squat (theo phương thẳng đứng 0z và quay quanh trục 
0y) được tính đến bằng việc sử dụng lựa chọn sự cân bằng 
trong tương tác thủy động giữa chất lỏng và thân tàu DFBI.

3. KẾT QUẢ TÍNH TOÁN MÔ PHỎNG
Kết quả tính toán ảnh hưởng của hiệu số mớn nước 

đến sự thay đổi lực cản tàu tại các tốc độ và mớn nước khác 
nhau được trình bày trên các Hình 3.1, 3.2 và 3.3. Ở đây, sự 

thay đổi về lực cản tàu khi tàu chạy ở các hiệu số mớn nước 
khác nhau được so sánh với trạng thái even keel (xem biểu 
thức (1)). Còn đối với trạng thái tàu chạy ballast, sự thay đổi 
về lực cản tàu sẽ được so sánh với trạng thái hiệu số mớn 
nước ΔT = 3,2 m (đây là trạng thái thử sea trial sau khi tàu 
đóng xong).

0

0

( ),% .100%TrimR RR
R
�

� �

Ở đây: R0 - Lực cản tàu khi chạy ở hiệu số mớn nước 
bằng 0; RTrim - Lực cản tàu khi chạy ở các hiệu số mớn nước 
khác 0.

Hình 3.1: Sự thay đổi lực cản tàu khi tàu chạy 
ở các hiệu số mớn nước và tốc độ khác nhau so với tư thế even keel 

tại mớn nước trung bình T = 8,3 m
 

Hình 3.2: Sự thay đổi lực cản tàu khi tàu chạy 
ở các hiệu số mớn nước và tốc độ khác nhau so với tư thế even keel 

tại mớn nước trung bình T = 7,0 m

Hình 3.3: Sự thay đổi lực cản tàu khi tàu chạy ở các hiệu số 
mớn nước và tốc độ khác nhau so với tư thế chúi đuôi 3,2 m 

tại mớn nước ballast T = 3,76 m
Từ kết quả mô phỏng ảnh hưởng của hiệu số mớn 

nước khác nhau đến sự thay đổi lực cản tàu tại các tốc 
độ khác nhau trên Hình 3.1, 3.2 và 3.3, ta có thể đưa ra các 
nhận xét sau:
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- Một cách tổng quan, ta thấy rằng tồn tại mối quan 
hệ giữa hiệu số mớn nước và lực cản của tàu tại mỗi trạng 
thái tải trọng và tốc độ tàu cho trước. Tại một mớn nước 
trung bình và tốc độ cho trước, khi tàu chạy ở các hiệu số 
mớn nước khác nhau sẽ dẫn đến sự thay đổi lực cản tàu, 
từ đó dẫn đến sự thay đổi công suất máy chính. Xu hướng 
và phần trăm thay đổi lực cản tàu phụ thuộc vào 3 yếu tố 
gồm: trạng thái tải trọng của tàu; hiệu số mớn nước và tốc 
độ tàu. Nếu bỏ qua sự thay đổi hiệu suất của thiết bị đẩy 
(chân vịt) thì sự thay đổi lực cản tàu cũng chính là sự thay 
đổi công suất máy và cuối cùng là mức tiêu hao nhiên liệu 
của tàu.

- Khi tàu chạy ở hiệu số mớn nước trung bình là 8,3 m, 
tốc độ 9,5, 10,5 và 11,5 knots, lực cản tàu cũng có nghĩa là 
công suất máy của tàu sẽ giảm dần đều khi hiệu số mớn 
nước của tàu thay đổi từ chúi lái +1,0 m đến chúi mũi -1,0 
m. Trong dải hiệu số mớn nước từ -1,0 m đến -1,5 m, công 
suất máy của tàu lại tăng lên ở cả 3 tốc độ tàu. Hiệu số mớn 
nước mà tại đó lực cản tàu nhỏ nhất là -1,0 m. Khi đó, so 
với tư thế Even keel thì mức giảm công suất máy ứng với 
tốc độ 9,5, 10,5 và 11,5 knots lần lượt là 0,92, 2,21 và 2,64% 
(Hình 3.1). Trong thực tế điều khiển tàu, khi chạy đầy tải ở 
điều kiện chúi mũi, việc điều khiển tàu gặp nhiều bất lợi do 
tính năng điều động tàu bị suy giảm mạnh (khó giữ hướng 
tàu). Do đó, để đảm bảo an toàn cho tàu, thuyền trưởng 
nên chạy tàu ở tư thế even keel hoặc chúi lái với mức độ 
chúi (hiệu số mớn nước) càng nhỏ càng tốt nhằm mang lại 
hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu tối đa.

- Khi tàu chạy ở hiệu số mớn nước trung bình là 7,0 m, 
tốc độ 9,5, 10,5 và 12,0 knots, xu hướng thay đổi lực cản tàu 
lại có sự khác biệt so với khi tàu chạy ở mớn nước 8,3 m. Cụ 
thể, xu hướng thay đổi lực cản tàu tại tốc độ 9,5 và 10,5 là 
như nhau. Tư thế tối ưu là tư thế even keel, khi tàu chạy chúi 
mũi và chúi lái đều dẫn đến sự tăng lực cản tàu. Tại hiệu số 
mớn nước +1,5 m, mức tăng lực cản tàu so với tư thế even 
keel tại tốc độ 9,5 và 10,5 lần lượt là -1,75% và -1,98%, mức 
tăng lực cản tàu giảm dần khi giảm hiệu số mớn nước (Hình 
3.2). Xu hướng thay đổi lực cản tàu tại tốc 12,0 knots có sự 
khác biệt hoàn toàn so với hai tốc độ 9,5 và 10,5. Cụ thể tại 
tốc độ 12,0 knots, lực cản tàu giảm dần đều khi hiệu số mớn 
nước của tàu thay đổi từ chúi mũi -1,00 m đến chúi lái +1,50 
m. Hiệu số mớn nước mà tại đó lực cản tàu nhỏ nhất trong 
trường hợp này là +1,50 m, khi đó lực cản tàu giảm được 
1,11% so với tư thế even keel. 

- Khi tàu chạy ở chế độ ballast với hiệu số mớn nước trung 
bình là 3,76 m, tốc độ tàu 9,5, 11,0 và 13,0 knots, lực cản của 
tàu giảm dần đều khi hiệu số mớn nước tăng dần từ +2,2 m 
đến +4,2 m. So với tư thế chúi lái +3,2 m (tư thế thử đường dài 
của tàu), khi tăng hiệu số mớn nước lên 4,2 m sẽ giúp giảm lực 
cản đi được 2,25, 3,03 và 2,57% so với tư thế chúi lái +3,2 m 
lần lượt ứng với các tốc độ của tàu là 9,5, 11,00 và 13,0 knots 
(Hình 3.3). Như vậy, nếu coi chúi lái +3,2 m là tư thế chuẩn 
khi tàu chạy ballast thì thuyền trưởng nên cân nhắc việc gia 
tăng thêm tư thế chúi lái tối đa đến chừng mực mà tại đó 
tính năng điều động của tàu vẫn được đảm bảo và không 
dẫn đến hiện tượng flaming (vỗ đáy) khi tàu hành trình trong 
điều kiện thời tiết xấu.

Sự khác nhau về lực cản tàu khi tàu chạy ở các hiệu số 
mớn nước khác nhau có thể giải thích thông qua sự khác 
nhau về hình dáng sóng do tàu tạo ra khi chuyển động và 
sự khác nhau trong phân bố áp suất động dọc thân tàu. 
Trên Hình 3.4, 3.5 và 3.6 biểu diễn sự khác nhau về đường 
dòng bao quanh thân tàu khi tàu chạy ở các hiệu số mớn 
nước khác nhau tại tại mớn nước trung bình T = 8,3 m, tốc 
độ 11,5 knots.

Hình 3.4: Sự khác nhau về profile sóng dọc thân tàu 
khi tàu chạy ở các hiệu số mớn nước khác nhau tại mới nước 

trung bình T = 8,3 m, tốc độ V = 11,5 knots

Hình 3.5: Sự khác nhau về hình dáng sóng khi tàu chạy 
ở các hiệu số mớn nước khác nhau tại mới nước trung bình 

T = 8,3 m, tốc độ V = 11,5 knots
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Hình 3.6: Sự khác nhau về phân bố áp suất động trên bề mặt 
thân tàu khi tàu chạy ở các hiệu số mớn nước khác nhau
tại mới nước trung bình T = 8,3 m, tốc độ V = 11,5 knots

4. KẾT LUẬN
- Trên cơ sở mô phỏng tính toán ảnh hưởng của hiệu số 

mớn nước đến sự thay đổi lực cản cho tàu TRƯỜNG MINH 
OCEAN tại 3 trạng thái tải trọng và 3 tốc độ khác nhau ứng 
với mỗi trạng thái tải trọng của tàu, bài báo đã đạt được 
mục tiêu nghiên cứu đề ra, cụ thể như sau:

- Đã mô phỏng tính toán được ảnh hưởng của hiệu số 
mớn nước đến sự thay đổi lực cản tàu cho từng tốc độ và 
chế độ tải của tàu, cụ thể là tàu TRƯỜNG MINH OCEAN. Kết 
quả tính toán chỉ ra rằng, khi tàu chạy ở các hiệu số mớn 
nước khác nhau sẽ dẫn đến sự thay đổi lực cản tàu, từ đó 
dẫn đến sự thay đổi công suất máy và cuối cùng là sự thay 
đổi mức tiêu hao nhiên liệu của tàu. Xu hướng và phần trăm 
thay đổi lực cản tàu phụ thuộc vào 3 yếu tố gồm: trạng thái 
tải trọng của tàu; hiệu số mớn nước và tốc độ tàu.

- Đã giải thích được bản chất vật lý dẫn đến sự thay đổi lực 
cản tàu khi chạy ở các hiệu số mớn nước khác nhau bằng việc 
phân tích sự khác nhau về đường dòng bao quanh thân tàu.

Kết quả nghiên cứu của bài báo là thông tin quan trọng 
cho thuyền trưởng lựa chọn phương án chạy tàu một cách 
phù hợp, vừa đảm bảo an toàn, vừa tiết kiệm nhiên liệu 
(việc chạy tàu ở hiệu số mớn nước tối ưu có thể giúp giảm 
đến 2,64% chi phí nhiên liệu ở trạng thái đầy tải, 1,11% ở 
trạng thái 70% tải so với tư thế cân bằng mũi lái và 3,03% ở 
trạng thái chạy ballast so với tư thế chúi lái 3,2 m), góp phần 
phòng ngừa và giảm thiểu ô nhiễm môi trường biển.
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TÓM TẮT: Trong quá trình hành hải, tốc độ tàu luôn 
thay đổi và phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: sóng, 
gió, dòng chảy, vòng quay chân vịt (rpm), mớn nước 
(draft) và hiệu số mớn nước (trim) của tàu. Việc theo 
dõi, đánh giá đặc tính thay đổi tốc độ tàu trong mỗi 
điều kiện hành hải nhất định sẽ giúp sỹ quan hàng 
hải đưa ra những phương án tối ưu cho hoạt động và 
an toàn của tàu trong suốt thời gian hành trình. Dựa 
trên phương pháp bình phương trung bình nhỏ nhất 
cùng ngôn ngữ lập trình Visual Basic 2010, nhóm 
nghiên cứu xây dựng phần mềm theo dõi, đánh giá 
đặc tính chuyển động (đặc tính thay đổi tốc độ) tàu 
biển phục vụ xây dựng thành công Hệ thống Hỗ trợ 
hàng hải tối ưu hoạt động tàu, góp phần nâng cao 
hiệu quả năng lượng và giảm phát thải khí nhà kính 
cho đội tàu biển Việt Nam. 

TỪ KHÓA: Đặc tính thay đổi tốc độ, khí tượng thủy 
văn, phương pháp bình phương trung bình nhỏ nhất, 
mớn nước, vòng quay chân vịt. 

ABSTRACT: During the navigation, the ship’s speed 
is always variable and depends on many factors such 
as waves, wind, currents, propeller rotation (rpm), 
draft, and the draft difference (trim) of the ship. The 
optimal plans for the ship’s safety will be made by the 
monitoring and evaluation of the ship speed variation 
characteristics in certain navigational conditions. 
Based on the least-squares method with the Visual 
Basic program 2010, the results of the Determine the 
motion characteristics (speed change characteristics) 
software compared to the actual speed of the ship 
is similar and accurate in the certain navigation 
condition, contributing to improving energy efficiency 
and reducing greenhouse gas emissions for the 
Vietnamese fleet.

KEYWORDS: Ship speed variation characteristics, 
hydrometeorology, least-squares method, draft, 
propeller rotation (rpm).

Nghiên cứu xây dựng phần mềm theo dõi, 
đánh giá đặc tính thay đổi tốc độ tàu biển 
phục vụ xây dựng Hệ thống Hỗ trợ hàng hải 
tối ưu hoạt động tàu cho đội tàu biển Việt Nam

ª ThS. NCS. ĐẶNG QUANG VIỆT; TS. NGUYỄN THANH SƠN
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Vấn đề nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và 

giảm phát thải khí nhà kính từ tàu biển có tính thời sự và 

ý nghĩa pháp lý rất cao. Trong đó, yếu tố tốc độ có liên hệ 
mật thiết tới việc tiêu hao nhiên liệu và phát thải khí nhà 
kính từ tàu biển, cụ thể: tốc độ tàu thấp sẽ giảm lượng tiêu 
hao nhiên liệu, qua đó lượng khí nhà kính phát thải từ tàu 
sẽ giảm và ngược lại. Vì vậy, đặc tính chuyển động tàu biển 
(đặc tính thay đổi tốc độ tàu biển) đóng vai trò quan trọng 
trong việc xác định hiệu quả sử dụng năng lượng cũng 
như hoạt động vận hành tối ưu của đội tàu. 

Thực tế hành hải cho thấy, các yếu tố tác động bên 
ngoài như thời tiết, khí tượng thủy văn (sóng, gió, dòng 
chảy) có ảnh hưởng trực tiếp tới tốc độ tàu biển.

Trước tiên, sự tổn thất tốc độ tàu biển chủ yếu phụ 
thuộc vào độ cao sóng và liên quan mật thiết đến giá trị hệ 
số béo thể tích tàu. Các kết quả thực nghiệm chỉ ra rằng, 
khi tàu chạy với tốc độ nhỏ, kháng lực sóng không lớn lắm, 
chỉ chiếm khoảng 20 - 30% kháng lực, nhưng khi tốc độ 
tàu lớn, kháng lực do sóng biển tạo ra chiếm tới 60 - 70% 
toàn bộ kháng lực. Sự ảnh hưởng của sóng biển tới tốc độ 
tàu bao gồm hướng sóng Wd (Wave direction) và độ cao 
sóng Wh (Wave height).

Thứ hai, yếu tố gió trên biển là thành phần chủ yếu tạo 
ra sóng bề mặt gây ra lực cản đối với chuyển động của tàu. 
Khi đó, lực cản của gió đối với chuyển động của tàu không 
chỉ phụ thuộc vào diện tích hứng gió (hình dáng thân tàu, 
cấu trúc thượng tầng cảu tàu) mà còn phụ thuộc vào tốc 
độ gió Wis (Wind speed), tốc độ tàu và hướng tương đối 
giữa chuyển động thật của tàu và hướng gió thật Wid (Wind 
direction) (ngang gió, xuôi gió, ngược gió...).

Ngoài ra, luôn luôn có sự tồn tại các dòng chảy tương 
đối ổn định (hay còn gọi là hải lưu) trên các đại dương là 
yếu tố tác động tiếp theo đến tốc độ tàu biển. Căn cứ vào 
nguyên nhân sinh ra, hải lưu được chia thành hải lưu gió 
và hải lưu gradient hoặc căn cứ vào nhiệt độ môi trường 
nước, hải lưu được chia thành hải lưu nóng và hải lưu lạnh. 
Sự ảnh hưởng của hải lưu tới tốc độ tàu biển là tương đối 
rõ rệt được thể hiện qua thông số chính là hướng dòng Cd 
(Current direction): Tốc độ tàu tăng lên khi tàu chạy xuôi 
dòng và ngược lại, tốc độ tàu giảm xuống một cách đáng 
kể khi tàu chạy ngược dòng. 

Bên cạnh đó, tốc độ tàu biển còn chịu sự ảnh hưởng 
của những yếu tố, đặc tính vận hành bên trong như vòng 
quay chân vịt (rpm), mớn nước và hiệu số mớn nước của 
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tàu. Tàu có công suất máy khác nhau, tốc độ vòng quay 
chân vịt khác nhau, kết hợp với từng trạng thái chở hàng 
(đầy tải hoặc không đầy tải) và tư thế cân bằng mũi - lái 
khác nhau (cân bằng, chúi mũi, chúi lái) sẽ gây ra lực đẩy 
tàu cùng thể tích lượng chiếm nước thân tàu khác nhau. Do 
đó, lực cản được tạo ra khác nhau sẽ ảnh hưởng không nhỏ 
đến tốc độ tàu trong từng điều kiện hành hải nhất định. 

Như vậy, để có thể xây dựng thành công một Hệ thống 
Hỗ trợ hàng hải tối ưu hoạt động tàu [1] thì nhất thiết phải 
nghiên cứu: thông tin thời tiết (sóng, gió và dòng chảy), 
đặc tính thay đổi tốc độ tàu biển dưới tác động của sóng, 
gió, dòng chảy tương ứng với từng giá trị vòng quay chân 
vịt (rpm), mớn nước (draft) và hiệu số mớn nước (trim) của 
tàu, kết hợp với đặc tính tiêu thụ nhiên liệu và hàm mục 
tiêu tối ưu tuyến đường, đồng thời sử dụng thuật toán 
BFO để tính toán phương án/kế hoạch chạy tàu tối ưu, bao 
gồm: tuyến đường chạy tàu tối ưu và kế hoạch vận hành 
tàu hợp lý trên tuyến (Hình 1.1).

Hình 1.1: Sơ đồ nguyên lý xây dựng Hệ thống Hỗ trợ hàng hải tối ưu 
hoạt động tàu

Vì vậy, trong khuôn khổ nội dung bài báo, nhóm 
nghiên cứu đã tập trung nghiên cứu, xây dựng phần mềm 
theo dõi, đánh giá đặc tính thay đổi tốc độ tàu dưới tác 
động của các yếu tố ảnh hưởng, góp phần phát triển thành 
công Hệ thống Hỗ trợ hàng hải tối ưu hoạt động tàu, từng 
bước nâng cao hiệu quả năng lượng và giảm phát thải khí 
nhà kính từ tàu biển nói chung và áp dụng cho đội tàu 
biển Việt Nam nói riêng.

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
Phương pháp bình phương nhỏ nhất [2,3,4,5] là 

phương pháp được sử dụng rộng rãi nhất để xác định các 
thông số của một mô hình hay các giá trị chưa biết khác 
dựa trên một tập hợp các kết quả quan trắc hoặc đo đạc. 
Nói cách khác, mục tiêu của phương pháp này là tính một 
bộ giá trị gần đúng cho các tham số (hệ số) của một hàm 
sao cho giá trị hàm phù hợp với các giá trị quan trắc nhất.

Giả sử có hàm số f(x) với bộ các hệ số θ cần xác định, 
hay có thể viết:

y = f (θ, x) với θ = [θ1, θ2, … θm]
Bằng các quan trắc, ta xác định được một tập hợp các 

giá trị đầu ra của hàm ứng với các giá trị đầu vào tương 
ứng là:

(y
1
, x

1
), (y

2
, x

2
), (y

3
, x

3
), ... (y

n
, x

n
) với n >> m

Đây là bài toán với số phương trình nhiều hơn số ẩn. 
Tuy nhiên, trong các phép đo luôn tồn tại sai số nên không 
thể xác định được bộ hệ số θ duy nhất. Ứng với bộ tham 
số θ ta có:

(1)

Với R = (r1, r2, …, rn) là các sai số dư hay là các sai lệch 
của hàm f (θ, x) so với giá trị quan sát.

Đặt:
(2)
(3)

là tổng bình phương các sai lệch. Nhiệm vụ đặt ra 
trong bài toán bình phương nhỏ nhất là xác định θ* sao 
cho tổng này nhỏ nhất. 

Trên cơ sở lý thuyết của phương pháp bình phương 
nhỏ nhất kết hợp cùng ngôn ngữ lập trình Visual Basic 
2010, nhóm nghiên cứu đã xây dựng, phát triển phần mềm 
có giao diện như Hình 2.1 để phân tích, xác định đặc tính 
chuyển động (đặc tính thay đổi tốc độ) tàu biển trong từng 
điều kiện hành hải có xét ảnh hưởng của các yếu tố sóng, 
gió, mớn nước, độ chúi, vòng quay chân vịt của con tàu 
theo như Bảng 2.1. 

Hình 2.1: Giao diện chính phần mềm ghi nhận và phân tích tốc độ tàu biển
Bảng 2.1. Mẫu bảng ghi lại tốc độ tàu trong điều kiện cụ thể

Từ Bảng 2.1, mối liên hệ hàm số giữa tốc độ tàu (V) và các yếu tố gió, sóng, độ chúi của tàu (trim), mớn nước tàu (draft) 
và số vòng quay chân vịt (rpm) được thể hiện theo công thức (4):
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V1 = a1D1 + a1T1 + a1Rpm1 + a1wid1 + a1wis1 + a1wd1 +a1wh1

V2 = a2D2 + a2T2 + a2Rpm2 + a2wid2 + a2wis2 + a2wd2 +a2wh2                   (4)
Vn = anDn + anTn + anRpmn + anwidn + anwisn + anwdn +anwhn

Trong đó:
Di - Mớn nước tàu tại thời điểm quan trắc thứ i;
Ti - Độ chúi của tàu tại thời điểm quan trắc thứ i;
Rpmi - Số vòng quay chân vịt tại thời điểm quan trắc thứ i;
Widi - Hướng gió tại tại thời điểm quan trắc thứ i;
Wisi - Tốc độ gió tại thời điểm quan trắc thư i;
Wdi - Hướng sóng tại thời điểm quan trắc thứ i;
Whi - Độ cao sóng tại thời điểm quan trắc thư i;
ai - Hệ số tại thời điểm quan trắc thứ i (i = 1 ÷ n).
Tại mỗi thời điểm quan trắc thứ i luôn tồn tại một 

lượng sai số di, do đó công thức (4) được triển khai thành 
công thức (5):
V1

* = a1D1 + a1T1 + a1Rpm1 + a1wid1 + a1wis1 + a1wd1 +a1wh1 + d1 

V2
* = a2D2 + a2T2 + a2Rpm2 + a2wid2 + a2wis2 + a2wd2 +a2wh2 + d2     (5)

….
Vn

* = anDn + anTn + anRpmn + anwidn + anwisn + anwdn 
+anwhn + dn

Xét hàm số công thức (6):
f = (V1 – V1

*)2 + (V2-V2
*)2 + … + (Vn – Vn

*)2                                         (6)
Mục tiêu của thuật toán bình phương nhỏ nhất nhằm 

xác định các hệ số ai sao cho tổng bình phương của các sai 

số nói trên là bé nhất, theo hệ phương trình (7):
f’(a1) = 0
f’(a2) = 0                                                                                   (7)
…
f’(an) = 0
Giải hệ phương trình (7) sẽ xác định được hệ số ai (i = 

1÷n), với n là số lần quan trắc thực tế. 

3. PHÂN TÍCH ĐẶC TÍNH CHUYỂN ĐỘNG (ĐẶC TÍNH 
THAY ĐỔI TỐC ĐỘ) TÀU BIỂN TRONG ĐIỀU KIỆN HÀNH 
HẢI NHẤT ĐỊNH

Sau khi đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản đã 
được đăng ký, nhóm nghiên cứu lựa chọn tàu MV Gas 
Nirvana - (IMO No. 9140607)) thuộc đội tàu Công ty Opec 
để theo dõi, phân tích đặc tính chuyển động tàu trong 
từng trường hợp cụ thể (Hình 3.1 và Hình 3.2). Lưu ý, việc 
nhập dữ liệu hoàn toàn có thể chỉnh sửa hoặc xóa đi để 
nhập lại nếu dữ liệu nhập vào chưa chính xác.

Hình 3.1: Lựa chọn MV Gas Nirvana để ghi nhận dữ liệu

Hình 3.2: Giao diện phần mềm khi nhập dữ liệu của M.V Gas Nirvana
3.1. Phân tích đặc tính thay đổi tốc độ tàu biển trong điều kiển không có ảnh hưởng của sóng, gió (bỏ qua ảnh 

hưởng của dòng chảy)
Tiến hành phân tích đặc tính thay đổi tốc độ MV Gas Nirvana trong điều kiện không có ảnh hưởng của sóng, gió (biển 

lặng sóng và gió hoặc sóng, gió cấp 1, cấp 2) với giá trị vòng quay chân vịt 110 rpm, độ sai lệch mớn nước là 1,0 m và sai 
lệch hiệu số mớn nước 0,5 m, cho kết quả theo như Hình 3.3. 

Hình 3.3: Đặc tính thay đổi tốc độ tàu tương ứng với giá trị mớn nước 5 m, 6 m và 7 m
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Theo Hình 3.3, từ giá trị gợi ý của phần mềm, sỹ quan 
hàng hải có thể tham khảo và thu thập giá trị tốc độ tàu, hiển 
thị đặc tính thay đổi chuyển động của tàu thông qua đồ thị 
tương ứng với giá trị mớn nước lần lượt là 5 m, 6 m và 7 m.

3.2. Phân tích đặc tính thay đổi tốc độ tàu biển 
theo thời gian

Với khoảng thời gian 2 tháng, giá trị vòng quay chân 
vịt 110 rpm, độ sai lệch mớn nước là 0,3 m và sai lệch hiệu 
số mớn nước 0,5 m, đặc tính tốc độ của tàu MV Gas Nirvana 
thay đổi theo thời gian tương ứng với giá trị mớn nước 5 m, 
6 m và 7 m như Hình 3.4. 

Hình 3.4: Sự thay đổi tốc độ tàu biển theo thời gian từ 01/4/2020 
đến 01/11/2020

3.3. Phân tích đặc tính thay đổi tốc độ tàu biển 
theo độ chúi của tàu

Ở giá trị mớn nước 5,0 m, vòng quay chân vịt 110 
rpm với các giá trị sai lệch xác định, sự thay đổi tốc độ tàu 
do phần mềm tính toán so với giá trị thực tế là tương đối 
trùng khớp, được hiển thị như Hình 3.5. 

Hình 3.5: Sự thay đổi tốc độ tàu biển theo độ chúi của tàu
3.4. Phân tích đặc tính thay đổi tốc độ tàu biển khi 

có ảnh hưởng của gió và sóng (nếu có)
Trên thực tế, việc quan trắc và ghi lại các giá trị sóng là 

nhiệm vụ hết sức khó khăn đối với người sỹ quan hàng hải, 
do đó trong trường hợp này, nhóm nghiên cứu chỉ phân 
tích sự thay đổi tốc độ tàu khi có ảnh hưởng của gió và bỏ 
qua yếu tố sóng. Khi đó, sự thay đổi tốc độ tàu khi có ảnh 
hưởng của gió được tính toán từ phần mềm sẽ được hiển 
thị theo đồ thị Hình 3.6.

Hình 3.6: Sự thay đổi tốc độ tàu biển khi hướng gió tương đối thay 
đổi từ 00 đến 1800

4. KẾT LUẬN
Qua các nghiên cứu thực nghiệm trong từng điều 

kiện hành hải nhất định, phần mềm theo dõi, đánh giá và 
phân tích tốc độ tàu của nhóm nghiên cứu đã đưa ra kết 
quả tương đồng, độ chính xác cao so với sự biến đổi giá 
trị tốc độ tàu thực tế, thể hiện tính hiệu quả và khả thi của 
phần mềm.

Việc đánh giá, theo dõi sự thay đổi tốc độ tàu biển 
dưới tác động tổng hợp của tất cả các yếu tố trên được 
thực hiện bằng cách ghi lại dữ liệu của sỹ quan trực ca. 
Trong đó, sự tồn tại sai số ngẫu nhiên trong quá trình ghi 
lại dữ liệu bằng phương thức thủ công là tất yếu. Do đó, 
việc nghiên cứu và xây dựng phần mềm tự động ghi nhận 
và phân tích tốc độ tàu bằng phương pháp bình phương 
nhỏ nhất là thiết yếu, từng bước giảm thiểu sai số và nâng 
cao hiệu quả Hệ thống Hỗ trợ hàng hải tối ưu hoạt động 
tàu, góp phần nâng cao hiệu quả năng lượng và giảm phát 
thải khí nhà kính từ tàu biển nói chung và áp dụng cho đội 
tàu biển Việt Nam nói riêng. 
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TÓM TẮT: Bài báo đề xuất phương án thiết kế và 
kết quả mô phỏng từ cụm phanh dầu từ trường MRF 
bố trí trên thanh ổn định ngang tích cực của xe du 
lịch. Nghiên cứu đã thực hiện phân tích, khảo sát đặc 
điểm kết cấu và nguyên lý của thanh ổn định ngang 
tích cực, đề xuất phương án bố trí, lắp đặt cụm phanh 
từ trường trên thanh ổn định ngang. Nghiên cứu đã 
phân tích cơ sở lý thuyết, lựa chọn kích thước của 
cụm phanh với số lượng cực từ phù hợp với các yêu 
cầu thiết kế. Kết quả mô phỏng từ bằng phần mềm 
ANSOFT của cụm phanh dầu từ trường cho giá trị 
mô-men chống lật lớn nhất là 10,76 Nm. Kết quả 
nghiên cứu là cơ sở để phát triển, chế tạo cụm phanh 
dầu từ trường MRF trang bị cho thanh ổn định ngang 
trong tương lai.

TỪ KHÓA: Thanh ổn định ngang tích cực, dầu từ 
trường, phanh dầu từ trường.

ABSTRACT: The article proposes a design plan 
and simulation results from the MRF magnetic oil 
brake assembly arranged on the active Anti-roll 
bar of the passenger car.The study has analyzed 
and investigated the structural characteristics and 
principles of the active horizontal stabilizer bar, 
proposed the arrangement and installation of the 
magnetic brake assembly on the Anti-roll bar.The 
study analyzed the theoretical basis, selected the size 
of the brake assembly with the number of magnetic 
poles in accordance with the design requirements. 
Magnetic simulation results by ANSOFT software 
of magnetic oil brake assembly give the maximum 
anti-roll torque value of 10.76 Nm. Research results 
are the basis for developing and manufacturing MRF 
magnetic oil brake assemblies for Anti-roll bars in the 
future.

KEYWORDS: Active Anti-roll Bar, magneto-
rheological fluid, magneto-rheological brake.

Mô phỏng cụm phanh dầu từ trường MRF 
bố trí trên thanh ổn định ngang tích cực của xe du lịch

ª TS. NGUYỄN ANH NGỌC; TS. VŨ HẢI QUÂN; TS. TRẦN PHÚC HÒA 
    ThS. CHU ĐỨC HÙNG; KS. NGUYỄN VĂN HẠNH

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
ª KS. KIỀU HỮU BẰNG

Trung tâm Thử nghiệm Xe cơ giới (Cục Đăng kiểm Việt Nam)

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Độ cứng của các phần tử đàn hồi lớn [1] gây nên gia 

tốc dao động thẳng đứng của thân xe sẽ cao, làm giảm 
tính tiện nghi của ô tô trong quá trình di chuyển. Vì vậy, 
hệ thống treo trên ô tô được trang bị phần tử đàn hồi mền 

để tăng độ êm dịu và thêm thanh ổn định để đảm nhận 
chức năng tăng độ cứng khi thân xe bị nghiêng. Thanh 
ổn định ngang trong hệ thống treo sẽ đảm nhận nhiệm 
vụ này. Thanh ổn định ngang có khả năng vặn xoắn, giúp 
kết nối hai bánh xe và thuộc trên cùng một trục. Khi quay 
vòng thanh ổn định ngang sẽ giúp phân bố lực tác động 
và giảm độ nghiêng của thân xe theo phương ngang.

Trên ô tô ngày nay có hai loại thanh ổn định ngang 
đang được sử dụng là: thanh ổn định ngang bị động và 
thanh ổn định ngang chủ động thể hiện trên Hình 1.1.

Hiện nay, có nhiều công trình nghiên cứu của các tác 
giả về thanh ổn định ngang như các công trình của tác giả 
K. K. Sharma và cộng sự về phân tích tối ưu hóa độ cứng 
thanh ổn định ngang bị động [3], nghiên cứu tối ưu hóa bộ 
điều khiển đối với thanh ổn định ngang chủ động cho xe 
chở khách (V. Muniandy và cộng sự [4]). 

a) - Bị động                                      b) - Chủ động
Hình 1.1: Thanh ổn định ngang trên ô tô

Trong nghiên cứu này, nhóm nghiên cứu đề xuất 
phương án bố trí cụm phanh dầu từ trường MRF trên thanh 
ổn định ngang. Để cung cấp giá trị mô-men chống lật phù 
hợp với các điều kiện di chuyển, khai thác khác nhau, đồng 
thời vẫn duy trì tính năng êm dịu của xe ô tô, cần thiết kế 
thanh ổn định ngang có khả năng tùy biến theo các điều 
kiện khác nhau.

2. PHÂN TÍCH CƠ SỞ THIẾT KẾ THANH ỔN ĐỊNH 
NGANG TÍCH CỰC SỬ DỤNG DẦU TỪ TRƯỜNG MRF 
TRÊN XE DU LỊCH 

2.1. Dầu từ trường và ứng dụng trên xe ô tô

a) - (B=0)                                            b) - (B≠0)
Hình 2.1: Nguyên lý hoạt động của dầu MRF khi được cấp từ trường

Dầu từ trường là một loại vật liệu thông minh với sự 
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thay đổi độ lớn ứng suất từ không đến cực đại chỉ trong vài 
phần nghìn giây dưới tác động của từ trường bên ngoài 
[2]. Cấu tạo của dầu từ trường bao gồm các hạt từ tính 
chiếm một phần nhỏ khối lượng từ 20 - 45% chất lỏng nền 
và các chất phụ gia. 

Nguyên lý làm việc chung của dầu từ trường thể hiện 
như Hình 2.1. Ở trạng thái bình thường (B = 0) khi không 
có từ trường đi qua lưu chất, các hạt sắt từ trong lưu chất 
chuyển động tự do và biểu hiện thuộc tính Newton như 
các chất lỏng khác. Ở trạng thái có tác dụng của từ trường 
(B≠0) bên ngoài các hạt sắt từ trong lưu chất sẽ gắn kết, 
sắp xếp lại với nhau theo hình dạng các đường sức từ có 
khả năng chống phá vỡ liên kết. Độ bền của các liên kết 
phụ thuộc vào độ lớn của từ trường bên ngoài đưa vào.

Trong những năm gần đây, nhiều nhà khoa học 
nghiên cứu về sự phát triển và nâng cao hiệu quả làm việc 
của phanh dầu MRF. Các nghiên cứu gần đây đã đề xuất 
phanh dầu có dạng phanh đĩa mà cuộn dây quấn ở hai bên 
vỏ, mỗi bên có từ 1 đến 3 cuộn dây [6]. Trên Hình 2.2 mô 
tả cấu tạo và nguyên lý làm việc của phanh dầu MRF có 1 
cuộn dây quấn ở mỗi bên vỏ.

Hình 2.2: Phanh dầu MRF có 1 cuộn dây quấn mỗi bên vỏ
Nhóm nghiên cứu này của tác giả Shiao đã công bố 

phanh dầu MRF với 10 cực từ và mô-men xoắn khoảng 0,4 
Nm. Nhóm nghiên cứu của tác giả Nguyễn Anh Ngọc thiết 
kế phanh dầu MRF với 6 cực từ, 3 lớp dầu, mô-men xoắn 
khoảng 30,8 Nm [6].

Hình 2.3: Mô hình phanh dầu đa cực từ
2.2. Cơ sở thiết kế cụm phanh dầu MRF
Trong nghiên cứu này, nhóm đã đề xuất phương án 

thiết kế cụm phanh dầu từ trường MRF bố trí trên thanh 
ổn định ngang. 

Cụm phanh dầu từ trường MRF được thiết kế để thay 
thế và lắp đặt tại vị trí của hai cụm ổ đỡ cao su đang được 

sử dụng trên các dòng xe hiện nay (Hình 2.3). Yêu cầu đặt 
ra của thiết kế là cụm phanh dầu từ trường có hình dạng và 
kích thước tương tự cụm ổ đỡ cao su nhằm giúp cho việc 
thiết kế khung gầm không bị thay đổi so với kích thước 
nguyên bản. Với việc thiết kế gần vị trí cánh tay đòn cũng 
giúp tận dụng tối đa mô-men sinh ra giúp thời gian ổn 
định của xe được nhanh chóng.

Thanh ổn định ngang tích cực sử dụng dầu từ trường 
MRF hoạt động dựa trên sự điều khiển của bộ điều khiển 
ECU. Khi xe di chuyển trên đường gồ ghề hay quay vòng, 
bộ điều khiển ECU sẽ cấp dòng điện cho cuộn dây, khi đó 
các đường sức từ sẽ xuất hiện theo chiều vuông góc với 
lớp dầu và làm thay đổi độ nhớt của dầu MRF, tạo ra một 
ứng suất cắt giữa bề mặt của rotor và stator làm hạn chế 
chuyển động quay của thanh ổn định ngang. Khi xe trở 
lại trạng thái cân bằng, bộ điều khiển ECU sẽ điều khiển 
ngưng cấp dòng điện, dầu sẽ trở về trạng thái bình thường.

           a) - Cụm phanh dầu MRF                    b) - Cụm phanh
Hình 2.4: Thanh ổn định ngang tích cực sử dụng dầu từ trường MRF

2.3. Kết cấu cụm phanh dầu từ trường MRF
Trong nội dung nghiên cứu, bài báo tham khảo kích 

thước cụm ổ đỡ cao su của xe Mazda CX5 2017 với kích 
thước RxL là 26,5x45 mm. Trong thiết kế này, kích thước 
của cụm phanh dầu từ trường có bán kính R là 30 mm. 

Nghiên cứu lựa chọn vật liệu thép carbon AISI 1018 
làm vật liệu thiết kế cho stator, rotor, vòng hãm dầu và 
rãnh then. Bốn thanh chắn từ được thiết kế và chế tạo 
với vật liệu là nhôm giúp ngăn chặn sự ảnh hưởng của từ 
trường giữa các cực. Lõi nam châm điện được chế tạo bằng 
vật liệu sắt non. Dòng điện cung cấp tối đa trong quá trình 
mô phỏng là 3,5 A. Giá trị dòng điện sử dụng trong nghiên 
cứu này là 3A. Bên cạnh đó, dầu từ trường MRF140-CG do 
tập đoàn Lord Corporation sản xuất được sử dụng trong 
nghiên cứu này với các thông số trong Bảng 2.1. Khoang 
chứa dầu trong nghiên cứu được thiết kế với kích thước là 
0,5 mm.

Bảng 2.1. Thông số dầu từ trường MRF-140CG

MR Fluid Bingham Model

MRF-140CG  

Trong kết cấu này, một lớp dầu được đặt giữa cụm 
rô-to và stator để tạo ra mô-men lớn hơn. Stator được đặt 
bên ngoài và cụm rô-to được đặt bên trong gồm có cực từ, 
cuộn dây, đệm chắn từ, rãnh then. Mô hình 3D được xây 
dưng với hai thiết kế với cụm phanh bốn cực từ và cụm 
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phanh 6 cực từ được trình bày trên Hình 2.5. Thiết kế sẽ 
được so sánh về hiệu quả phanh và chi phí thiết kế để lựa 
chọn cụm phanh tốt nhất.

1 - Stator; 2 - Thanh chắn từ; 3 - Cuộn dây; 4 - Rãnh then; 5 - Thanh ổn 
định ngang; 6 - Vòng chắn dầu; 7 - Cực nam châm điện; 8 - Dầu từ trường 

MRF-140CG
Hình 2.5: Cấu tạo cụm phanh dầu từ trường

2.4. Tính toán mô-men phanh sinh ra của cụm 
phanh dầu từ trường MRF

Để đạt được mô-men chống lật lớn nhất, trong nghiên 
cứu này sử dụng loại dầu từ trường MRF-140CG với ứng 
suất chảy dẻo lớn. Cơ cấu cụm MRF này đề xuất theo dạng 
giống cơ cấu phanh tang trống, do đó mô-men sinh ra do 
lớp dầu từ trường được tính bằng công thức [5-6].

                   (1)

Trong đó: - Bán kính trung bình của lớp dầu.
Theo mô hình lý thuyết đàn hồi của Bingham, ứng 

suất trong lớp dầu từ trường τ được tính theo công thức:
                   (2)

Trong đó:
τγ - Ứng suất chảy dẻo;
      - Tỉ số dòng chảy tương đối;
η - Độ nhớt động học của dầu trong trường hợp chưa 

chịu tác dụng của từ trường bên ngoài.
Với khe chứa dầu có kích thước tương đối nhỏ (g) 

tổng ứng suất cắt sinh ra bên trong lớp dầu được tính theo 
công thức:

                      (3)
Trong đó: ω- Vận tốc góc của rô-to trong cơ cấu phanh.
Dựa trên kết quả thực nghiệm của ứng suất chảy dầu 

MRF-140CG, có thể tính ứng suất chảy của chất lỏng bằng 
phương pháp lắp đường cong vuông nhỏ nhất.

Trong đó:
HMR: Được tính toán dựa trên phần mềm Ansoft 

Maxwell
ki: Được tính toán với các hệ số sau:
K=[1,9; 0,61; -0,002; 2,69e-6; -7,52e-9; 1,76e-11]
Như vậy, mô-men được xác định bằng công thức:

       (4)

Trong đó: z - Chiều dài của lớp dầu MRF; Aw - Tiết diện 
làm việc của lớp dầu.

3. MÔ PHỎNG CỤM PHANH DẦU TỪ TRƯỜNG MRF 
SỬ DỤNG TRÊN THANH ỔN ĐỊNH NGANG TÍCH CỰC 

Quy trình mô phỏng từ cụm phanh dầu từ trường 
MRF bằng phần mềm ANSOFT được thực hiện theo trình 
tự các bước như sau:

Bước 1: Xây dựng mô hình mô phỏng cụm phanh dầu. 
Mô hình ban đầu được thiết kế với các khối hình trụ và 
với kích thước cố định là bán kính thanh ổn định ngang là 
10 mm, bán kính của cụm phanh là 30 mm và kích thước 
khoang chứa dầu là 0,5 mm.

Hình 3.1: Stator của thanh ổn định ngang và khoang chưa dầu
Phần bên trong của cụm phanh gồm có phần thanh 

chắn từ, phần rãnh then được thiết kế với kích thước và độ 
dày của then đảm bảo khả năng làm việc và sự liên kết giữa 
thanh ổn định và cụm phanh dầu MR, cực từ được thiết 
kế với bốn cực từ đối với cụm phanh 4 cực và 6 cực từ đối 
với cụm phanh 6 cực. Số vòng dây được tính đến để phù 
hợp với kích thước của cực nam chân điện đã được thiết 
kế trước đó. 

Hình 3.2: Thanh chắn từ, cuộn dây, rãnh then, cực nam châm điện
Bước 2: Cần lựa chọn các thông số sao cho chiều của 

cuộn dây với hai cuộn dây kế tiếp được thiết lập với chiều 
ngược nhau để tạo ra các cực từ bắc nam N-S xen kẽ nhau. 
Để tính giá trị mô-men phanh sinh ra ta thiết lập các công 
thức trong mục 2 vào phần tính toán giá trị mô-men trong 
phần mềm.

Hình 3.3: Thêm công thức tính giá trị mô-men vào phần mềm
Bước 3: Cung cấp dòng điện. Trong nghiên cứu này, 

dòng điện cung cấp cho cụm phanh là 300 vòng-amperes 
(với việc lựa chọn lõi dây với đường kình là 0,4 mm, số vòng 
dây quấn được tối đa cho mỗi cực của cụm phanh là 100 
vòng và dòng điện cung cấp cho mỗi cuộn dây là 3A).

Bước 4: Kết quả mô phỏng đưa ra các giá trị mô-men 
chống lật, cường độ từ trường và mật độ điện trường sẽ 
được thảo luận tại mục số 4.



117

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
Số 11/2021

4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Nghiên cứu đã đề xuất các kích thước chiều dài cụm 

phanh dầu từ trường với các chiều dài lần lượt là: 45 mm, 
50 mm, 60 mm, 70 mm, 80 mm. Để lựa chọn kích thước tối 
ưu, so sánh giá trị mô-men tương ứng với các giá trị kích 
thước. Các kết quả mô phỏng được so sánh với cùng một 
giá trị dòng điện cung cấp là 300 vòng-amperes được thể 
hiện trên Hình 4.1 

Hình 4.1: Giá trị mô-men ứng với từng chiều dài cụm phanh từ 
trường MRF

Kết quả cho ta thấy, giá trị mô-men phanh sinh ra tỉ 
lệ thuận với chiều dài của cụm phanh. Tuy nhiên, với việc 
thiết kế chiều dài cụm phanh càng dài thì sẽ chiếm diện tích 
khung gầm lớn. Bên cạnh đó, với việc kích thước quá dài sẽ 
làm tăng khối lượng, khó khăn trong việc bố trí, lắp đặt và 
đẩy giá thành trong thiết kế cụm phanh lên cao. Trên cơ sở 
kết quả thu được trong Hình 4.1 cùng với các tiêu chí đặt ra 
không thay đổi nhiều việc bố trí khung gầm, nhóm nghiên 
cứu đã lựa chọn kích thước của cụm phanh dầu từ trường là 
60 mm là chiều dài thiết kế cho cụm phanh. Như vậy, kích 
thước RxL cụm phanh dầu được đề xuất là 30x60 mm.

Trong nghiên cứu này, nhóm đề xuất cụm phanh dầu 
với thiết kế 4 cực từ và 6 cực từ. Sự phân bố mật độ điện 
trường được thể hiện trên Hình 4.2. Với dòng điện trường 
cung cấp cho là 300 vòng-amperes và chiều của dòng điện 
được cấp không giống nhau ở hai cọc nam châm điện liền 
kề. Kết quả mật độ điện trường ở dạng vector được cho 
trong hình ứng với các đường sức từ tạo thành các vòng 
kín và đi vuông góc với các lớp dầu. Màu đỏ ứng với mật 
độ điện trường cực đại với giá trị vào khoảng 224,8 kA/m 
với thiết kế phanh 4 cực và 1024,4KA/m với thiết kế phanh 
6 cực.

Hình 4.2: Mật độ điện trường của cụm phanh dầu từ trường MR
Trên Hình 4.3 thể hiện giá trị và sự phân bố điện trường 

của cơ cấu cụm phanh dầu MRF dưới dạng độ lớn của mật 
độ điện trường B với giá trị cực đại là 10,35 tesla và 11,239 
tesla. Khu vực màu đỏ là khu mà độ lớn mật độ điện trường 
đạt cực đại tại các má cực.

Hình 4.3: Cường độ từ trường của cụm dầu từ trường MR
Trên Hình 4.4 thể hiện giá trị kết quả mô-men của cơ 

cấu cụm phanh dầu MRF. Cụm phanh dầu với thiết kế 6 cực 
và 4 cực đạt giá trị cực đại lần lượt là 13,19 Nm và 10,76 Nm.

Hình 4.4: Biểu đồ so sánh mô-men giữa cụm phanh 
với số cực khác nhau 

Kết quả cho thấy giá trị mô-men lớn nhất sinh ra với 
thiết kế sáu cực tạo ra cao hơn 22,6% so với thiết kế bốn 
cực. Tuy nhiên, với kích thước đã được tối ưu khi thiết kế 
cụm phanh với thiết kế 6 cực thì số vòng dây tại mỗi cực sẽ 
ít hơn so với cụm phanh với thiết kế 4 cực sẽ làm hạn chế 
về khả năng tạo ra mô-men cao với dòng kiện cấp vào cao 
hơn. Thiết kế với 6 cực cũng sẽ phức tạp hơn và chi phí sẽ 
cao hơn so với thiết kế 4 cực. Như vậy, giá trị mô-men giữa 
hai phương án thiết kế chênh lệch nhau không quá lớn 
và đổi lại sự phức tạp trong thiết kế. Trên cơ sở đó, nhóm 
nghiên cứu lựa chọn phương án thiết kế cụm phanh dầu từ 
trường với thiết kế 4 cực từ.

5. KẾT LUẬN
Nghiên cứu này đã đề xuất một ứng dụng mới của lưu 

chất từ tính MRF thông qua việc thiết kế cụm phanh dầu từ 
trường MRF bố trí trên thanh ổn định ngang tích cực trên 
xe du lịch. Kết quả phân tích cơ sở lý thuyết bài báo đã đề 
xuất phương án thiết kế và lắp ráp một cụm phanh dầu từ 
trường MRF với thiết kế 4 cực, kích thước RxL: 30x60 mm 
với một lớp dầu đặt giữa cụm rô-to và stator để tạo ra mô-
men cần thiết. 

Kết quả mô phỏng từ bằng phần mềm ANSOFT cho 
thấy, mật độ từ trường lớn nhất tập trung tại gần lớp dầu và 
các cực điện từ. Giá trị mô-men chống lật của cụm phanh 
sinh ra tỉ lệ tuyến tính với dòng điện cung cấp. Kết quả mô 
phỏng với phương án thiết kế cụm phanh dầu từ trường 
đề xuất với số vòng dây là 100 vòng, cường độ dòng cấp 
300 vòng-amperes cho giá trị mô-men cực đại là 10,76 Nm, 
giá trị mô-men chống lật bổ sung này sẽ góp phần hạn chế 
góc lắc ngang thân xe.
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TÓM TẮT: Bài báo trình bày về hệ thống mạng CAN 
và xây dựng mô hình điều khiển và giám sát thiết bị 
điện trong nhà sử dụng giao thức CAN. Mô hình gồm 
có ba thành phần chính: trạm điều khiển trung tâm, 
mô-đun CAN và mô-đun rơ-le, được thiết kế đơn 
giản với chi phí thấp. Bên cạnh đó, mạng CAN có tính 
ổn định, an toàn và không bị ảnh hưởng bởi nhiễu. 
Kết quả thực nghiệm cho thấy mô hình hoạt động 
chính xác và tin cậy.

TỪ KHÓA: Giao thức CAN, nhà thông minh, thiết bị 
gia dụng.

ABSTRACT: This paper presents CAN network 
system and builds a control and monitoring model 
for home appliances using CAN protocol. This model 
consists of three main components: the central 
control station, CAN module and relay module. It 
has been designed simply with low cost. Besides, the 
CAN network system is stable, safe and unaffected 
by interferences. The experimental result has shown 
that the proposed system is operating accurately and 
efficiently.

KEYWORDS: CAN protocol, smart home, home 
appliances. 

Nghiên cứu giao thức CAN 
điều khiển giám sát thiết bị điện trong nhà
ª ThS. PHẠM THỊ HỒNG ANH

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
CAN-Controller Area Network là một giao thức nối 

tiếp, có tính thời gian thực, độ ổn định và khả năng chống 
nhiễu cao. CAN được phát triển bởi nhà sản xuất ROBERT 
BOSH vào những năm 1980. Ban đầu, CAN được sử dụng 
trong ngành công nghiệp sản xuất ô tô, giúp hệ thống 
điện trên ô tô ổn định, an toàn và tiết kiệm năng lượng 
hơn, đồng thời giúp giảm độ phức tạp trong việc kết nối 
các dây dẫn giữa hàng ngàn thiết bị trên ô tô. Ưu điểm nổi 
bật của giao thức CAN là tính ổn định và an toàn. Việc sử 
dụng cơ chế phát hiện và xử lý lỗi cực mạnh, tỉ lệ lỗi trong 
gói tin truyền CAN là rất thấp. 

Chính nhờ những ưu điểm nổi trội như vậy, ngày 
nay, CAN được sử dụng trong rất nhiều trong ngành công 
nghiệp khác ngoài ô tô như: dây chuyền sản xuất tự động, 
các máy nông nghiệp, tàu ngầm… và trở thành giao thức 
giao tiếp phổ biến. Trên thế giới đã có rất nhiều đề tài 
nghiên cứu, thiết kế ứng dụng CAN, CANopen… trong 

các lĩnh vực chính như: giao thông, hệ thống điện tử hàng 
hải, điện tử máy bay và hàng không, tự động hóa nhà máy, 
điều khiển máy công nghiệp, tự động hóa tòa nhà, y tế và 
bất kỳ một lĩnh vực nào khác...

Bài báo trình cách thiết kế hệ thống tự động hóa tòa 
nhà sử dụng mạng CAN. Hệ thống này có thể chia thành 
ba hệ thống nhỏ hơn: máy chủ điều khiển trung tâm, mô-
đun CAN và mô-đun rơ-le. 

2. GIAO THỨC CAN
Theo mô hình quy chiếu ISO/OSI, CAN định nghĩa lớp 

liên kết dữ liệu gồm hai lớp con LLC (Điều khiển liên kết 
logic) và MAC (Điều khiển truy nhập môi trường) cũng như 
phần chính lớp vật lý [1].

Giao thức CAN được định nghĩa với tiêu chuẩn ISO mã 
căn cước 11-bit, nó cung cấp tốc độ truyền từ 125 kbps 
đến 1 Mbps. Mã căn cước này sau đó được cải tiến để cho 
phép số lượng bit lớn hơn với phiên bản mở rộng mã căn 
cước 29-bit. Mã căn cước 11-bit cung cấp 211 hoặc 2048 
mã thông báo khác nhau trong khi mã căn cước 29-bit mở 
rộng cung cấp 229 hoặc 537 triệu mã căn cước [2,3]. Khung 
dữ liệu của cả hai được chỉ ra trên Hình 2.1.

Hình 2.1: Định dạng khung dữ liệu ở CAN 
Khung yêu cầu dữ liệu cũng có cấu trúc tương tự như 

khung dữ liệu, nhưng không mang dữ liệu và khác với 
khung dữ liệu ở bit cuối của ô phân xử.

CAN sử dụng phương pháp truy nhập môi trường 
CSMA/CA, tức điều khiển phân kênh theo từng bit. Bit giá 
trị 0 ứng với mức trội và bit giá trị 1 ứng với mức lặn, bit 
0 sẽ lấn át [1,4,5]. Vì vậy, một thông báo có mã căn cước 
nhỏ nhất sẽ được tiếp tục phát. Trong trường hợp xảy ra 
va chạm giữa một thông báo mang dữ liệu (DATA FRAME) 
và một thông báo yêu cầu gửi dữ liệu (REMOTE FRAME) 
với cùng mã căn cước, thông báo mang dữ liệu sẽ được 
ưu tiên. Phương thức phân xử này không những đảm bảo 
thông tin không bị mất mát, mà còn nâng cao hiệu quả sử 
dụng đường truyền [1].

Ví dụ của phân xử CAN có thể được nhìn thấy trong 
Hình 2.2 khi giả sử cả 3 nút truyền cùng một lúc.
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Hình 2.2: Phân xử CAN

Trong Hình 2.2, tất cả các nút bắt đầu truyền đồng 
thời, truyền bit khởi đầu khung (SOF) cùng một lúc. Bit thứ 
8 của nút 2 ở mức lặn, trong khi các bit tương ứng của nút 
1 và 3 ở mức trội. Do đó, nút 2 ngừng truyền và trở về chế 
độ nhận dữ liệu. Chế độ này được thể hiện bởi vùng màu 
xám. Bit thứ 10 của nút 1 ở mức lặn, trong khi bit tương tự 
của nút 3 ở trạng thái trội. Do đó, nút 1 ngừng truyền và 
trở về chế độ nhận. Trong trường hợp này, nút 3 sẽ tiếp 
tục truyền dẫn trong khi nút 1 và 2 đang vào chế độ nhận 
(màu xám). 

3. THIẾT KẾ PHẦN CỨNG VÀ PHẦN MỀM
Tổng thể của hệ thống đề xuất được chia thành ba 

mô-đun: máy chủ điều khiển trung tâm, mô-đun CAN và 
mô-đun rơ-le như trong Hình 3.1. Các thiết bị gia dụng hầu 
hết được điều khiển bằng chế độ bật và tắt.

Hình 3.1: Hệ thống điều khiển các thiết bị điện trong nhà sử dụng mạng CAN
Máy tính cá nhân PC có chức năng như trạm điều khiển trung tâm CCS với một hệ thống giao diện đồ họa (GUI) nhà 

thông minh. Trong giao diện này có nhiều tùy chọn khác nhau nhằm mục đích tối ưu hóa điều khiển các thiết bị điện gia 
dụng trong nhà. Ban đầu, các mô-đun CAN nhận tín hiệu từ hệ thống CCS, mô-đun này được coi là một nút mạng CAN chủ 
thông qua bus nối tiếp RS232. Vi điều khiển được kích hoạt thông qua tín hiệu nhận được lệnh trong nút mạng CAN chủ 
với mục đích truyền đi một gói tin tín hiệu bao gồm những thông số quan trọng tới hệ thống mạng trong nhà thông qua 
CAN bus.

Mô-đun CAN có chức năng như bộ điều khiển nhà thông minh. Mô-đun này bao gồm nút CAN chủ và nút CAN tớ. Hai 
nút CAN này đều có bộ truyền nhận CAN (MCP 2551), bộ điều khiển CAN(MCP 2515) và vi điều khiển PIC16F877A. MCP2551 
phục vụ như một giao diện giữa bộ điều khiển CAN và CAN bus. MCP 2515 có chức năng như một bộ chuyển đổi tín hiệu 
kỹ thuật số và nó được tạo ra bởi một bộ điều khiển CAN, các tín hiệu này phù hợp cho việc truyền dẫn bằng CAN. Trong 
CAN chủ, MCP 2515 mã hóa tín hiệu từ vi điều khiển PIC16F877A tới bộ khung CAN, còn đối với CAN tớ thì nó có chức năng 
như một bộ giải mã khung dữ liệu nhận được từ MCP 2551, chuyển đổi thành tín hiệu mà vi điều khiển có thể hiểu được.

 Tất cả nút mạng CAN hoặc CAN tớ, nối với CAN bus sẽ nhận khung dữ liệu CAN. Khung dữ liệu sẽ được giải mã bởi mỗi 
nút mạng CAN để trích xuất dữ liệu quan trọng. Khi mã căn cước của khung dữ liệu phù hợp với mã căn cước ở nút mạng 
CAN cụ thể, vi điều khiển của nút mạng CAN này sẽ kích hoạt sự kiện theo lệnh dữ liệu nhận được. Trong trường hợp này, 
mô-đun rơ-le của nút mạng CAN này sẽ chuyển sang “ON” hoặc “OFF” cho phù hợp.

3.1. Mô-đun CAN
 Đối với trạm chủ Master: Tín hiệu điều khiển từ máy tính trung tâm (CCS) sẽ gửi tới chân RXD của vi điều khiển PIC 

16F877A. Vi điều khiển này thực hiện các thuật toán, chuyển đổi tín hiệu rồi gửi tới IC MCP 2515. IC MCP2515 chính là bộ 
điều khiển mạng CAN, nó sẽ mã hõa các tín hiệu nhận được từ vi điều khiển PIC 16F877A thành các tín hiệu phù hợp với 
mạng truyền thông CAN Bus.
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Hình 3.2: Sơ đồ nguyên lý mô-đun CAN chủ

Hình 3.3: Sơ đồ nguyên lý mô-đun CAN tớ
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Đối với trạm tớ Slave: Ngược lại với mạch chủ Master, ở mạch tớ Slave, tín hiệu truyền trên CAN bus được đưa tới IC 
MCP2551, ở đây IC MCP2551 sẽ biến đổi tín hiệu đó thành dạng thích hợp rồi gửi tới bộ điều khiển CAN (IC MCP2515) và 
gửi về vi điều khiển PIC 16F877A. Sau khi vi điều khiển PIC xử lý xong tín hiệu, đầu ra của vi điều khiển được nối với mô-đun 
rơ-le để điều khiển các thiết bị điện. 

3.2. Xây dựng chương trình điều khiển
Lưu đồ thuật toán cho chương trình điều khiển giao diện được thể hiện thông qua Hình 3.4.

Hình 3.4: Lưu đồ thuật toán cho chương trình điều khiển
Sử dụng Visual Studio, ta xây dựng được giao diện điều khiển giám sát thiết bị điện trong nhà thông minh như sau:

Hình 3.5: Giao diện điều khiển
Phần mềm chương trình điều khiển thiết bị điện đơn giản (Hình 3.5) thể hiện điều khiển trạng thái ON/OFF của 3 thiết 

bị trong gia đình gồm: bóng đèn, quạt trần, ti vi. Đồng thời, ta có thể giám sát năng lượng và thời gian sử dụng của 3 thiết 
bị này.

4. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM
Mô hình thực nghiệm hoàn chỉnh được thể hiện trên Hình 4.1. Quá trình thực nghiệm sử dụng bóng đèn làm thiết bị 

điện để cho thấy tính chính xác và hiệu quả của hệ thống. Kết quả cho thấy mô hình hoạt động ổn định, không xảy ra lỗi 
trong quá trình truyền thông.
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Hình 4.1: Mô hình điều khiển thiết bị điện sử dụng mạng CAN

Hình 4.2: Mô hình đang làm việc Hình 4.3: Giao diện điều khiển khi hệ thống hoạt động

5. KẾT LUẬN
Bài báo đề xuất và thiết kế thành công mô hình điều 

khiển và giám sát thiết bị điện trong nhà sử dụng giao 
thức CAN. Dựa trên kết quả thực nghiệm, hệ thống có khả 
năng điều khiển các thiết bị gia dụng một cách hiệu quả và 
chính xác với thời gian trễ nhỏ. 
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TÓM TẮT: Xe ô tô có thể bị lật ngang khi đánh lái 
hoặc khi di chuyển trên đường không bằng phẳng ở 
tốc độ lớn. Hiện tượng này được hạn chế bằng cách 
tăng mô-men chống lật thanh ổn định ngang của 
hệ thống treo. Bài báo tập trung vào việc phân tích 
và thiết lập mô hình động lực học của xe, mô tả sự 
phụ thuộc của góc lắc ngang thân xe vào các yếu tố 
khác nhau. Kết quả bài báo đã chỉ ra rằng, khi trang 
bị thanh ổn định tích cực trong hệ thống treo sẽ giúp 
giảm 23,5% giá trị góc, vận tốc và gia tốc lắc ngang 
của thân xe. Ngoài ra, bài báo đã phân tích, chỉ ra 
những ưu điểm vượt trội của thanh ổn định tích cực 
sử dụng dầu từ trường MRF với các thanh ổn định 
loại khác. 

TỪ KHÓA: Thanh ổn định ngang tích cực, dầu từ 
trường MRF, mô phỏng dao động hệ thống treo.

ABSTRACT: Vehicles might be rolled over when 
steering or traveling on bumpy roads at high speed. 
This phenomenon is limited by increasing the anti-roll 
torque of the horizontal stabilizer bar of the suspension. 
This paper focuses on analyzing and setting up 
a dynamic model of the vehicle, describing the 
dependence of the vehicle body roll angle on various 
factors. The results of the article have shown that when 
installing an active anti-roll bar in the suspension, it 
will significantly reduce the angular value, velocity and 
acceleration of the body roll. In addition, the article 
analyzed and pointed out the outstanding advantages 
of active anti-roll bars using MRF magnetic oil 
compared with other stabilizers.

KEYWORDS: Active magneto-rhological Anti-
Roll bar, MRF magnetic oil, simulating suspension 
oscillation.

Mô phỏng dao động ngang trên xe du lịch 
được trang bị thanh ổn định ngang tích cực 
sử dụng dầu từ trường MRF

ª TS. VŨ HẢI QUÂN; TS. NGUYỄN ANH NGỌC; PGS. TS. LÊ HỒNG QUÂN
    ThS. LÊ DUY LONG; KS. NGUYỄN ĐỨC QUÂN

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
ª KS. ĐỖ VĂN VINH

Cục Đăng kiểm Việt Nam

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Khi xe ô tô di chuyển trên đường với tốc độ cao mà 

người lái xe chuyển hướng đột ngột thì lực ly tâm sẽ xuất 
hiện. Lực này có hướng đi ra ngoài so với quỹ đạo chuyển 
động xe, làm cho trọng tâm của phần khối lượng được 
treo thay đổi, khi đó sẽ xuất hiện mô-men lật xe. Vì vậy, để 
hạn chế việc lật xe, cần thiết phải giảm mô-men quay này. 
Trên thực tế, giá trị này không thể kiểm soát, giải pháp 
thay thế là tăng giá trị của mô-men chống lật bằng cách 
thêm một bộ phận đàn hồi bổ sung.

Vấn đề mất ổn định ngang của xe đã được các nhà 
khoa học trong và ngoài nước nghiên cứu cũng như đưa ra 
nhiều phương án, một trong những giải pháp được đưa ra 
là sử dụng thanh ổn định [1,2,3]. Tuy nhiên, các nghiên cứu 
trước đây thường tập trung vào thanh ổn định bị động. Để 
tăng giá trị mô-men chống lật thì cần tăng độ cứng của hệ 
thống treo. Ngày nay, các phương tiện thường được trang 
bị thanh ổn định ngang để liên kết hai bánh xe của một 
trục [3]. Độ cứng và kích thước của thanh ổn định tỷ lệ với 
khối lượng của xe, khối lượng xe lớn hơn yêu cầu thanh 
ổn định có đường kính lớn hơn và cứng hơn, do đó sẽ ảnh 
hưởng không nhỏ đến độ êm dịu của xe khi di chuyển 
trên đường. Với các vấn đề nêu trên, thay vì sử dụng thanh 
ổn định cơ khí thông thường, một số xe hạng trung và cao 
cấp đã được trang bị thanh ổn định điều khiển bằng điện 
hoặc thủy lực. Thanh ổn định tích cực có ưu điểm là giảm 
góc lắc ngang khi đánh lái và hạn chế tác động đến sự êm 
dịu khi di chuyển trên đường mấp mô.

Bài báo tập trung vào việc mô phỏng hiệu quả làm 
việc của thanh ổn định ngang để đưa ra các đề xuất 
phương án thiết kế thanh ổn định ngang tích cực có trang 
bị cụm phanh dầu từ trường MRF để cung cấp bổ sung 
thêm giá trị mô-men chống lật cần thiết xe khi đánh lái 
hay đi vào các cung đường không bằng phẳng.

2. XÂY DỰNG MÔ HÌNH MÔ PHỎNG THANH ỔN 
ĐỊNH NGANG TÍCH CỰC

2.1. Mô hình hệ thống treo trên ô tô
Phân tích mô hình không gian trên Hình 2.1, chúng ta 

có thể thiết lập được các phương trình vi phân toán học 
của từng cụm trong hệ thống treo [8]. 
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Hình 2.1: Mô hình không gian tổng thể khảo sát dao động ô tô du 
lịch [8]

Phương trình cân bằng lực của thân xe theo phương 
Z [6]:

                               (1)
Phương trình cân bằng mô-men theo phương X:
       (2)
Phương trình cân bằng mô-men theo phương Y:

                                                                 
 (3)               

* Đối với hệ thống treo phía trước ta có các phương 
trình sau: 

Lực đàn hồi của bánh xe trước:
  (4)
Lực giảm chấn của bánh xe trước:
   (5)
Trong đó: Z1i - Chuyển vị phía trước của hệ thông treo; 

q1i - Kích động mặt đường tại bánh trước, ξ1i - Chuyển vị 
trọng tâm phía trước:

Lực đàn hồi của hệ thống treo phía trước:
                            (6)

Lực giảm chấn của treo trước bên trái:
                  (7)
Trong đó: Z1i có quan hệ với Z, φ, θ qua phương trình 

quan hệ:
                 (8)

Thay các quan hệ trên vào các phương trình số (1) và 
(2) lực từ thân xe truyền qua hệ thống treo trước:

           (9)
          

 (10)

Trong đó: i = T là biểu diễn bên trái; i = P là biểu diễn 
bên phải xe.

Trong đó: Giá trị Ff  là phản lực của thanh ổn định sinh 
ra do độ cứng ban đầu của thanh, 

      (11)    
Trong đó:
- TMR Mô-men chống lật của cụm phanh dầu trừ trường;
- τγ- Ứng suất chảy dẻo;
- η- Độ nhớt động học của dầu trong trường hợp chưa 

chịu tác dụng của từ trường bên ngoài;
- ω - Vận tốc góc của rô-to trong cơ cấu phanh mô-men;
- Bán kính trung bình của lớp dầu.
Trong đó: z - Chiều dài của lớp dầu MRF; Aw- Tiết diện 

làm việc của lớp dầu d là độ dài cánh tay của thanh ổn định.
2.2. Hàm kích động mặt đường 
Hàm kích động mặt đường mô tả như sau [4,5]. 
Mấp mô bên trái:
qT = 0,05/2*(1-cos(8*pi*t)) Với 1 ≤ t ≤ 1,25                              (12)
Mấp mô bên phải:
qP = 0,1/2*(1-cos(8*pi*t))  Với 1 ≤ t ≤ 1,25                   (13)

3. ỨNG DỤNG MATLAB-SIMULINK VÀO MÔ PHỎNG 
DAO ĐỘNG THANH ỔN ĐỊNH NGANG

Để thực hiện quá trình mô phỏng, bước đầu tiên ta 
xác định các thông số đầu vào bao gồm: 

3.1. Các thông số của xe tham khảo
Các thông số được tham khảo từ của xe điện HaUI-

EV2 [7] với các thông số trong Bảng 3.1.
Bảng 3.1. Thông số kỹ thuật xe tham khảo

TT Thông số Ký hiệu Giá trị Đơn vị

1 Tải trọng xe khi không tải M 1165 kg

2 Tải trọng xe khi đầy tải Mt 2200 kg

3 Vết bánh xe trước Bt 1,335 m

4 Vết bánh xe sau Bs 1,345 m

5 Mô-men quán tính theo 
trực X

JX 400 kg.m2

6 Độ cứng lốp trước CL1T,CL1P 140000 N/m

7 Độ cứng lốp sau CL2T,CL2P 140000 N/m

8 Hệ số giảm chấn lốp trước KL1T,KL1P 20 N.s/m

9 Hệ số giảm chấn lốp sau KL2T,KL2P 20 N.s/m

10 Hệ số giảm chấn trước K1T,K1P 974 N.s/m

11 Hệ số giảm chấn sau K2T,K2P 3000 N.s/m

12 Độ cứng treo trước C1T,C1p 33000 N/m

13 Độ cứng treo sau C2T,C2P 33000 N/m

14 Khoảng cách từ trọng tâm 
đến cầu trước

a 1,087 m

15 Khoảng cách từ trọng tâm 
đến cầu sau

b 0,773 m

16 Vận tốc xe v 60 km/h

17 Phản lực của thanh ổn định 
ngang

Ff 220 N

3.2. Các thông số đánh giá
Để đánh giá hiệu quả làm việc của hệ thống treo, bài 

báo khảo sát các thông số sau:
- θ - Giá trị góc lắc ngang thân xe;
-    - Giá trị vận tốc góc lắc ngang thân xe;
-     - Giá trị gia tốc góc lắc ngang thân xe.
3.3. Các phương án khảo sát
* Trường hợp 1: So sánh trong trường hợp không có 

thanh ổn định và sử dụng thanh ổn định thông thường.
* Trường hợp 2: So sánh trong trường hợp sử dụng 

thanh ổn định thông thường và sử dụng thanh ổn định 
tích cực dùng dầu từ trường MRF.

- Thay đổi tải trọng;
- Thay đổi vận tốc;
- Thay đổi mô-men. 
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4. KẾT QUẢ MÔ PHỎNG
4.1. Trường hợp 1: Mô phỏng so sánh kết quả giữa xe không sử dụng thanh ổn định và xe sử dụng thanh ổn định bị 

động.
Khảo sát với mấp mô q1 = 0,05 m q2 = 0,1 m.

Hình 4.1: Đồ thị mô phỏng góc lắc ngang
Hình 4.1 cho thấy khi xe được trang bị thanh ổn định ngang góc nghiêng thân xe cực đại giảm 13,3% so với khi không 

có thanh ổn định.

a) - Vận tốc                                                                                             b) - Gia tốc
Hình 4.2: Vận tốc và gia tốc góc lắc ngang thân xe

Tại Hình 4.2 cho thấy giá trị vận tốc và gia tốc góc lắc thân xe giảm tương ứng lần lượt là 5,2% và 3,8% so với khi không 
có thanh ổn định ngang.

4.2. Trường hợp 2: Mô phỏng so sánh kết quả giữa xe sử dụng thanh ổn định bị động và xe sử dụng thanh ổn định 
ngang dùng dầu từ trường MRF.

4.2.1. Khảo sát với các dải mô-men khác nhau
Với phương án của cụm phanh từ trường được thiết kế và kết quả mô phỏng từ dải mô-men được sinh ra từ cụm phanh 

dầu từ trường MRF nằm trong dải từ 6 N.m đến 12 N.m. 
* Khảo sát với tải trọng khác nhau:
Thực hiện khảo sát với 2 trường hợp sau:   
Xe không tải với M = 1.165 kg;
Xe đầy tải với M = 2.200 kg.

a) - Xe không tải                                                                       b) - Xe đầy tải
Hình 4.3: Góc lắc ngang thân xe với tải trọng khác nhau
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Kết quả Hình 4.3 cho thấy, tại thời điểm 1,3s, giá trị góc lắc ngang đạt giá trị lớn nhất. Trong cả hai trường hợp không 
tải và có tải trọng, khi xe ô tô được trang bị thanh ổn định ngang tích cực dùng dầu từ trường với giá trị mô-men cung cấp 
là 12 N.m cho phép giảm giá trị góc lắc ngang thân xe 1,3% giữa xe đầy tải và không tải.

* Khảo sát với trường hợp xe đầy tải và thay đổi mấp mô bên trái bằng 10 cm.

Hình 4.4: Đồ thị mô tả vận tốc góc lắc ngang khi xe đầy tải                               Hình 4.5: Góc lắc ngang thân xe với biên độ mấp mô 10 cm
* Khảo sát với trường hợp xe đầy tải và thay đổi vận tốc với các vận tốc 30 km/h, 60 km/h và 90 km/h.

                                    a) v = 30 km/h                                                            b) v = 60 km/h                                              c) v = 90 km/h
Hình 4.6: Góc lắc ngang xe với các vận tốc khác nhau

Hình 4.6 cho thấy, khi vận tốc di chuyển của xe càng lớn thì giá trị lớn nhất của góc lắc ngang thân xe càng tăng tỉ lệ 
thuận. Để đảm bảo sự an toàn và êm dịu xe cần lựa chọn chế dộ làm việc của xe phù hợp với tải trọng và vận tốc phù hợp.

4.2.2. Khảo sát với giá trị mô-men lớn nhất của cụm phanh dầu từ trường MRF
Với phương án thiết kế cụm phanh dầu từ trường tích hợp cho thanh ổn định ngang được đề xuất, giá trị mô-men sinh 

ra lớn nhất của cụm phanh dầu từ trường MRF là 11,15 N.m. Kết quả mô phỏng với giá trị mô-men lớn nhất được thể hiện 
trên Hình 4.7.

Hình 4.7: Biên độ góc lắc ngang thân xe
Kết quả mô phỏng Hình 4.7 cho thấy, khi có thanh ổn định bị động, giá trị góc lắc ngang giảm 13,3%, trong khi đó 

thanh ổn định dùng dầu từ trường MRF giảm được 23,5% giá trị góc lắc ngang.
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a) - Vận tốc                                                                                                    b) - Gia tốc
Hình 4.8: Vận tốc và gia tốc góc lắc ngang xe

Hình 4.8 cho thấy, giá trị vận tốc và gia tốc lắc ngang 
cực đại của thân xe tuy cũng giảm nhưng tỷ lệ ít hơn so với 
biên độ góc lắc ngang. Cụ thể, vận tốc giảm 5,8% và gia tốc 
giảm 3,1% so với khi sử dụng thanh ổn định bị động.

5. KẾT LUẬN
Hiện tượng lật ngang xe thường xuất hiện khi góc 

lắc ngang thân xe quá lớn. Khi xe di chuyển với vận tốc 
lớn sẽ rất dễ xuất hiện tình trạng lật ngang, một trong các 
phương án được các hãng xe áp dụng là trang bị thanh ổn 
định ngang tích cực. Phân tích của bài báo cho thấy rằng, 
góc lắc ngang của xe giảm đáng kể khi được trang bị thanh 
ổn định ngang tích cực sử dụng dần từ trường MRF so với 
thanh bị động.

Kết quả mô phỏng cho thấy, với thanh ổn định ngang 
dùng dầu từ trường MRF, góc lắc tại điểm lớn nhất giảm 
thêm 10,2%, vận tốc góc lắc ngang trung bình giảm 5,8% 
và gia tốc góc lắc ngang tại điểm lớn nhất giảm được 3,1% 
so với thanh ổn định ngang bị động. Qua đó thầy rằng, 
việc trang bị thanh ổn định ngang tích cực sẽ đảm bảo cả 
hai mục tiêu tăng độ an toàn và duy trì sự êm dịu của người 
và hàng hóa trên xe.

Trong các trường hợp góc lắc ngang của xe thay đổi 
khác nhau, thanh ổn định được thiết kế sẽ cung cấp các giá 
trị mô-men phù hợp, do đó độ sự êm dịu và ổn định của xe 
sẽ được đảm bảo. 

Hướng nghiên cứu tiếp theo của nhóm tác giả là 
thiết kế các thuận toán điều khiển của cụm phanh dầu từ 
trường để cung cấp giá trị mô-men phù hợp với điều kiện 
di chuyển của xe.
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TÓM TẮT: Những năm gần đây, xe điện đã trở thành 
xu hướng phát triển tất yếu của ngành công nghiệp 
ô tô, gia tăng về cả nhu cầu và sản lượng. Hệ thống 
lưu trữ năng lượng điện (REESS) có vai trò rất quan 
trọng đối với ô tô điện, là hệ thống có yêu cầu cao về 
an toàn. Một số nước phát triển đã xây dựng hệ thống 
các tiêu chuẩn cho xe điện khá hoàn chỉnh nhằm kiểm 
soát chất lượng xe, linh kiện, trong đó có REESS. Tại 
Việt Nam, các yêu cầu kỹ thuật của ô tô điện quy định 
tại quy chuẩn về an toàn kỹ thuật của ô tô và các tiêu 
chuẩn kỹ thuật quốc gia. Bài báo giới thiệu các tiêu 
chuẩn và quy trình thử nghiệm an toàn đối với REESS 
của ô tô điện, so sánh các phép thử của các tiêu chuẩn, 
nghiên cứu bản chất của phép thử làm cơ sở xây dựng 
quy chuẩn về REESS của ô tô điện tại Việt Nam.

TỪ KHÓA: Hệ thống lưu trữ năng lượng điện có thể 
sạc, tiêu chuẩn, thử nghiệm an toàn, ô tô điện.

ABSTRACT: In recent years, electric vehicles have 
become an inevitable development  trend of the 
automotive industry, increasing in both demand and 
supply. The Rechargeable Electrical Energy Storage 
System (REESS) is very important system in electric 
vehicles, is system with high safety requirements. Some 
developed countries have built up a fairly complete 
system of standards for electric vehicles to control the 
quality of vehicles and components, including REESS. 
In Vietnam, the technical requirements of electric 
vehicles are regulated in the technical regulations on 
automobile safety and national technical standards. 
This article introduces the standards and safety test 
procedures of REESS of electric vehicle, compares the 
tests of the standards, studies the nature of the test as 
a basis for building standards of REESS standards of 
electric vehicles in Vietnam.

KEYWORDS: Rechargeable electrical energy storage 
system (REESS), standard, safety test, electric vehicle.

Nghiên cứu các tiêu chuẩn và quy trình thử nghiệm an toàn 
đối với hệ thống lưu trữ năng lượng điện của ô tô điện

ª TS. ĐẶNG VIỆT HÀ
Cục Đăng kiểm Việt Nam

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Hiện nay, những vấn đề về ô nhiễm môi trường, an ninh 

năng lượng, cạn kiệt nguồn nhiên liệu hóa thạch, đã khiến 
ngành công nghiệp ô tô tập trung vào các công nghệ sạch để 
giảm phát thải ra môi trường [1]. Trong bối cảnh này, xe điện 

(EV) đã nổi lên như một giải pháp đầy hứa hẹn và có những 
bước phát triển đáng kể trên các loại xe điện chạy bằng pin 
(BEV), xe điện hybrid (HEV), xe hybrid sạc điện (PHEV) và xe 
điện sử dụng pin nhiên liệu (FCEV) [2].

Hệ thống lưu trữ năng lượng điện (Rechargeable Elec-
trical Energy Storage System - REESS) của EV được coi là trái 
tim của xe điện (Hình 1.1), cung cấp năng lượng cho hệ thống 
động lực. REESS bao gồm bộ pin (pack) và hệ thống quản lý 
năng lượng (Battery Management System-BMS), với BMS có 
thể tích hợp trong bộ pin hoặc lắp rời bên ngoài. Với cấu tạo 
phức tạp, mức năng lượng lưu trữ lớn, điện áp cao, dòng điện 
cung cấp liên tục, tỏa nhiệt trong quá trình làm việc, nguy cơ 
mất an toàn đối với REESS có thể xảy ra.

Hình 1.1: REESS của xe điện
Theo báo cáo của một số cơ quan chức năng, các vụ 

hỏa hoạn của xe điện chủ yếu liên quan đến cháy pin Li-
ion [3]. Đáng chú ý, hầu hết các sự cố đều có đặc điểm là 
va đập rất lớn ở tốc độ cao, đám cháy lớn do pin Li-ion khó 
dập tắt. Mặc dù theo thống kê, các sự cố cháy nổ do EV 
hiếm khi xảy ra, nhưng các vụ cháy pin Li-ion gây lo ngại về 
an toàn như tỏa nhiệt mạnh, nhiều loại khí độc, khói độc. 
So với các phương tiện thông thường, EV được coi là an 
toàn hơn vì đám cháy pin thường mất một thời gian để đạt 
được nhiệt độ cần thiết để kích hoạt ngọn lửa, trong khi 
đám cháy nhiên liệu hóa thạch bốc cháy gần như ngay lập 
tức khi chúng tiếp xúc với tia lửa [4]. Hơn nữa, đám cháy EV 
chỉ giới hạn ở khu vực có bộ pin, trong khi ở những chiếc ô 
tô chạy bằng nhiên liệu lỏng, nhiên liệu bị tràn khiến ngọn 
lửa cháy lan và nỗ lực dập tắt trở nên khó khăn hơn. Ngoài 
đảm bảo an toàn nhiệt, tránh nguy cơ cháy, pin xe EV còn 
phải đảm bảo an toàn điện (sạc, phóng hoặc ngắn mạch) 
và an toàn cơ học (rung động, sốc cơ học hoặc chèn ép). 
Do đó, để giảm hơn nữa nguy cơ hỏa hoạn khi xảy ra sự cố, 
độ an toàn của xe điện luôn cần được cải thiện đặc biệt là 
REESS trên cả 3 yếu tố: an toàn điện, an toàn cơ học và an 
toàn nhiệt.
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Hiện nay, nhiều quốc gia trên thế giới như Mỹ, Nhật, 
châu Âu, Trung Quốc đã xây dựng hệ thống tiêu chuẩn cho 
EV khá hoàn chỉnh. Tại Việt Nam, ô tô điện là loại phương 
tiện nằm trong Chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô 
tô Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 [5]. Các 
quy định về xe điện của Việt Nam nằm trong Quy chuẩn về 
chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô 
tô (QCVN 09:2015/BGTVT) và các tiêu chuẩn quốc gia. Nhằm 
kiểm soát chặt chẽ hơn nữa chất lượng của xe điện, Bộ GTVT 
đã có kế hoạch xây dựng các quy chuẩn cho xe điện, linh kiện 
với các nội dung liên quan đến: an toàn điện của xe, mức tiêu 
hao năng lượng, an toàn của Hệ thống lưu trữ năng lượng 
điện (REESS).

Bài báo giới thiệu các tiêu chuẩn và quy trình thử 
nghiệm an toàn của REESS cho xe điện, phân tích bản chất 
của các phép thử, so sánh các phép thử của các tiêu chuẩn 
và đề xuất xây dựng quy chuẩn an toàn kỹ thuật REESS của ô 
tô điện cho Việt Nam.

2. ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO CỦA REESS
Tế bào pin (cell) là một đơn vị điện hóa đơn được 

bọc kín, gồm một điện cực dương và một điện cực âm, có 
sự chênh lệch điện áp giữa hai cực. Các tế bào pin có các 
dạng hình trụ, hình hộp và dạng tấm, được xếp lại thành 
các mô-đun (module), các mô-đun được ghép lại thành bộ 
pin (pack) như mô tả trên Hình 2.1.

Hình 2.1: Cấu tạo của bộ pin [6]
REESS có vai trò cấp năng lượng điện cho nguồn động 

lực kéo (động cơ điện). REESS có thể bao gồm bộ pin cùng 
với các hệ thống phụ trợ cần thiết để hỗ trợ vật lý, hệ thống 
quản lý pin (BMS): quản lý nhiệt, điều khiển điện tử và các 
lớp vỏ bao kín. BMS có thể được tích hợp trong bộ pin hoặc 
có thể lắp rời bên ngoài (Hình 2.2). Do đó, khi áp dụng tiêu 
chuẩn cần xem xét quy mô đến mức độ nào: từng tế bào 
riêng lẻ, mô-đun, bộ pin, hoặc REESS.

a) - BMS tích hợp trong bộ pin

b) - BMS không tích hợp trong bộ pin
Hình 2.2: Bố trí REESS trên xe điện

Về nguyên tắc, việc đánh giá an toàn nên được tiến 
hành trên phương tiện. Tuy nhiên, một số phép thử có thể 
khó thực hiện với xe. Trong trường hợp đó, việc đánh giá 
REESS sẽ được coi là một giải pháp thay thế, nếu có thể 
thiết lập điều kiện thử như trên xe. Việc đánh giá với cấp độ 
nhỏ hơn như mô-đun hoặc tế bào có thể không thể hiện 
đầy đủ đặc tính của xe.

3. TIÊU CHUẨN THỬ NGHIỆM AN TOÀN CỦA REESS
Các tiêu chuẩn liên quan đến thử nghiệm an toàn của 

REESS gồm [7-14]:
Số hiệu Tên tiêu chuẩn

UNECE No.100 Uniform provisions concerning the approval of 
vehicles with regard to specific requirements for 
the electric power train

ISO 12405-3 
(2014)

Electrically propelled road vehicles-test 
specification for lithium-ion traction battery 
packs and systems-part 3: safety performance 
requirements

IEC 62660-3 
(2016)

Secondary lithium-ion cells for the propulsion of 
electric road vehicles - Part 3: Safety requirements

SAE J2929 (2011) Electric and Hybrid Vehicle Propulsion Battery 
System Safety Standard - Lithium-Based 
Rechargeable Cells

GB/T 38031-2020 Electric vehicles traction battery safety 
requirements

TCVN 13058:2020 Phương tiện giao thông đường bộ - Hệ thống 
truyền động điện - Yêu cầu và phương pháp thử 
trong phê duyệt kiểu

TCVN 12503-
3:2018

Phương tiện giao thông đường bộ chạy điện - Yêu 
cầu kỹ thuật về thử nghiệm đối với hệ thống và 
bộ ắc quy kéo loại lithi-ion - Phần 3: Yêu cầu đặc 
tính an toàn

TCVN 12241-
3:2018

Pin lithium-ion thứ cấp dùng để truyền lực cho 
phương tiện giao thông đường bộ chạy điện - 
Phần 3: Yêu cầu an toàn

4. QUY TRÌNH THỬ NGHIỆM AN TOÀN CỦA REESS
Thử nghiệm an toàn (Safety tests) nhằm đánh giá tính 

năng an toàn của pin trong quá trình hoạt động thực tế 
trên xe có thể gặp phải. Kết quả thử nghiệm nhằm xác 
định các giới hạn an toàn hoặc giới hạn phá hủy để biết 
mức độ nào là an toàn, mức độ nào dẫn đến hư hỏng.

Các sự cố xảy ra với REESS có thể là kết quả của các 
nguyên nhân khác nhau, cả bên trong (lỗi do pin) và bên 
ngoài (hư hỏng do sản xuất). Do đó, thử nghiệm tính năng 
an toàn là cần thiết. Các phép thử  an toàn được mô phỏng 
thực tế các điều kiện mà REESS có thể tiếp xúc, đặt ra một 
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ngưỡng giới hạn phải vượt qua để biết khi nào một loại pin 
nhất định sẽ trở nên không an toàn hoặc bị hỏng vĩnh viễn.

Phân chia theo mức độ, có ba nội dung kiểm tra:
- Kiểm tra độ tin cậy: Các bài kiểm tra này mô phỏng 

các điều kiện hoạt động dự kiến của pin có thể xảy ra trong 
thực tế mà không có sự cố bất thường, chẳng hạn như 
rung động và sự thay đổi nhiệt độ bên ngoài.

- Kiểm tra an toàn thích hợp: Các bài kiểm tra này mô 
phỏng các điều kiện hoạt động bất thường của pin có thể 
xảy ra trong thực tế mà không có rủi ro cao, chẳng hạn như 
quá tải, sạc quá mức, phóng quá mức.

- Thử nghiệm quá mức: Đây là các thử nghiệm phá 
hủy, để xác định các giới hạn và các nguy cơ do hệ thống 
pin đó gây ra, chẳng hạn như tiếp xúc trực tiếp với lửa, rơi 
tự do.

Phân chia theo tính chất vật lý gồm: Thử nghiệm an 
toàn điện, cơ và nhiệt. Nghiên cứu này sắp xếp các phép 
thử theo cách phân chia này.

4.1. Thử nghiệm an toàn điện
Thử nghiệm an toàn điện là những phép thử được 

kích hoạt thông qua các điện cực của hệ thống pin. Các 
phép thử gồm:

- Sạc quá mức (Over-charge): Pin được sạc đến khi 
thiết bị bảo vệ ngắt hoặc khi dung lượng đạt gấp đôi dung 
lượng danh định (UNECE No.100). Mục đích của phép thử 
là đánh giá tính năng bảo vệ khi quá tải.

- Phóng quá mức (Over-discharge): Pin được phóng 
đến khi tính năng tự động ngắt được kích hoạt, hoặc giảm 
xuống 25% điện áp danh định (UNECE No.100). Mục đích 
của phép thử là đánh giá tính năng bảo vệ khi điện áp 
giảm quá mức.

- Ngắn mạch ngoài (External short circuit): Trong thực 
tế có thể xảy ra trường hợp các cực của pin bị tiếp xúc bởi 
một dây dẫn, xảy ra hiện tượng ngắn mạch. Thiết bị bảo vệ 
của pin sẽ kích hoạt nhằm đảm bảo an toàn. Cũng giống 
như phép thử sạc quá mức và phóng quá mức, phép thử 
này nhằm mục đích đánh giá tính năng bảo vệ của pin khi 
xảy ra ngắn mạch ngoài.

4.2. Thử nghiệm an toàn cơ học
Thử nghiệm cơ học là những thử nghiệm tác dụng lực 

lên thân pin. Các phép thử gồm:
- Rung động (Vibration test): Trong thử nghiệm này, pin 

được đặt trên bàn của thiết bị tạo rung với tần số rung thay 
đổi từ 7 ÷ 50 Hz, gia tốc cực đại giảm dần từ 10 ÷ 2 m/s2

 
(UNECE No.100). Mục đích của phép thử nhằm đánh giá 
tính năng an toàn của pin trong môi trường rung trong 
quá trình vận hành bình thường của xe.

- Sốc cơ học (Mechanical shock): Trong phép thử này, 
pin gắn lên bàn thiết bị có khả năng gia tốc. Giá trị gia tốc 
trong một số tiêu chuẩn: 500 m/s2 trong 6 ms (ISO 12405), 
25 G trong 15 ms (SAE J2464) [15] cho bộ pin (packs), 150 
G trong 6 ms (UN 38.3) cho tế bào (cells), hoặc 25 G trong 
30 ms (SAND 2005-3123) cho mô-đun (modules); hoặc 
theo quy luật Hình 4.1 (UNECE No.100). Mục đích phép 
thử nhằm đánh giá tính năng an toàn của hệ thống pin 
(REESS), bộ pin (packs), mô-đun (module), tế bào (cells) 
dưới tải trọng quán tính có thể xảy ra khi xe va chạm.

Hình 4.1: Xung thử nghiệm theo UNECE No.100
- Chèn ép cơ học (Mechanical integrity): Phép thử này 

áp dụng với tế bào (cells). Trong thử nghiệm này, pin được 
ép bằng máy ép, sử dụng đầu ép có hình dạng quy định 
(Hình 4.2), cho đến khi pin bị biến dạng theo một giá trị 
nhất định hoặc có một lực có độ lớn xác định. Mục đích 
phép thử nhằm đánh giá tính năng an toàn của tế bào 
hoạc bộ pin dưới tác động trực tiếp có thể xảy ra khi va 
chạm xe.

Hình 4.2: Hình dạng của tấm ép
So sánh điều kiện thử chèn ép cơ học giữa các tiêu 

chuẩn như Bảng 4.1.
Bảng 4.1. So sánh điều kiện thử

Nội dung UNECE No.100 SAE J2929 IEC 62660-2

Biến dạng / 50% 15%

Lực 100÷105 kN 1000 lần khối 
lượng cell

1000 lần khối 
lượng cell

Thời gian ép 100 ms÷10 s / /

- Thả rơi (Drop test): Trong thử nghiệm này, pin bị rơi 
tự do từ độ cao nhất định (ví dụ: 2 m) hoặc bị va đập theo 
chiều ngang với gia tốc tương đương (SAE J2464). Mục 
đích phép thử nhằm đánh giá tính năng an toàn của pin 
trong trường hợp pin bị rơi sau khi tháo rời đột ngột.

4.3. Thử nghiệm an toàn nhiệt
Các bài kiểm tra an toàn nhiệt là những bài kiểm tra 

hệ thống pin phải chịu sự thay đổi nhiệt độ khắc nghiệt. 
Các phép thử bao gồm:

- Sốc nhiệt (Thermal shock): Trong thử nghiệm này, pin 
được đặt trong môi trường nóng, để ổn định, chuyển sang 
nhiệt độ lạnh, để ổn định, sau đó chuyển trở lại môi trường 
nóng theo chu kỳ để tạo ra cú sốc nhiệt độ (Hình 4.3). Mục 
đích phép thử nhằm đánh giá khả năng chịu đựng của pin 
khi nhiệt độ thay đổi đột ngột.

Hình 4.3: Mô tả phép thử
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- Quá nhiệt (Over-temperature): Trong thử nghiệm này, 
pin được làm nóng trong một buồng được kiểm soát nhiệt 
độ. Quá trình tăng nhiệt đến giới hạn của nhà sản xuất. 
Trong một số tiêu chuẩn, nhiệt độ cuối cùng là 1300C cho 
các tế bào (cells) (IEC 62660-2, IEC 62133), trong khi các 
tiêu chuẩn khác là 850C (QC/T 423-2006) hoặc 200 ÷ 3000C 
trên giới hạn của thiết bị (SAE J2464). Mục đích thử nghiệm 
này nhằm đánh giá hiệu quả của các phương pháp bảo vệ 
pin chống lại quá nhiệt bên trong, ngay cả khi không có 
chức năng làm mát.

- Khả năng chống cháy (Fire resistance): Trong thử 
nghiệm này, pin được tiếp xúc trực tiếp với lửa. Mục đích 
phép thử nhằm đánh giá mức độ chống cháy của pin đối 
với những nguồn nhiệt bên ngoài như rò rỉ nhiên liệu (có 
thể từ xe khác).

So sánh một số phép thử của các tiêu chuẩn như Bảng 4.2.
Bảng 4.2. So sánh phép thử các tiêu chuẩn

4.4. Xây dựng quy chuẩn về REESS của Việt Nam 
Các phép thử về REESS gồm: Thử nghiệm đặc tính và 

thử nghiệm an toàn. Trong đó, thử nghiệm đặc tính nhằm 
kiểm tra hoạt động điện của REESS để đưa ra các thông số 
đặc tính đại diện cho mỗi kiểu loại pin. Các thông số đặc 
tính đại diện cho mỗi kiểu loại pin sẽ được nhà sản xuất 
công bố, là cơ sở cho các phép thử an toàn.

Thử nghiệm an toàn nhằm đánh giá tính năng an toàn 
của REESS trong quá trình hoạt động thực tế trên xe. Các 
phép thử thường mô phỏng lại các trường hợp có thể gặp 
phải. Kết quả thử nghiệm nhằm xác định các giới hạn an 
toàn hoặc giới hạn phá hủy để biết mức độ nào là an toàn, 
mức độ nào dẫn đến hư hỏng.

Dựa trên các phân tích bản chất các phép thử và mục 
đích kiểm soát chất lượng, nghiên cứu này đề xuất áp dụng 
các phép thử an toàn như mục 4 để xây dựng quy chuẩn 
an toàn kỹ thuật về REESS của ô tô điện cho Việt Nam, phù 
hợp với quy định quốc tế như UNECE No.100. Trong đó, 
một số phép thử có lộ trình phù hợp.

5. KẾT LUẬN
Với xu hướng phát triển của ô tô điện, việc nghiên cứu 

xây dựng, bổ sung các tiêu chuẩn nhằm nâng chuẩn chất 
lượng an toàn kỹ thuật của xe điện là cần thiết. Chất lượng 
của xe được kiểm soát thông qua thử nghiệm linh kiện và 
phương tiện. Các kết quả nghiên cứu như sau:

Bài báo đã so sánh các phép thử của các tiêu chuẩn về 
pin ô tô điện; phân tích bản chất các phép thử với các nội 
dung: mục đích, đối tượng, phạm vi, điều kiện thử và chỉ 
tiêu đánh giá.

Dựa trên kết quả phân tích các phép thử, nghiên cứu 
này đã đề xuất các nội dung xây dựng quy chuẩn an toàn 
kỹ thuật về REESS của ô tô điện tại Việt Nam. 
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TÓM TẮT: Hiện nay, hầu hết hệ thống treo trên ô 
tô con thường sử dụng là hệ thống treo độc lập tại 
các cầu xe và hệ thống treo bị động không được 
điều khiển. Tuy nhiên, đối với hệ thống treo bị động, 
trong quá trình di chuyển cần có thêm các công trình 
nghiên cứu để có thể cải tiến, bổ sung và đề xuất 
để mang lại tính ổn định cho ô tô, giảm thiểu TNGT 
như hiện nay. Bài báo này, các tác giả đã tiến hành 
xây dựng mô hình dao động ô tô con, trong mô hình 
có thiết kế thêm bộ điều khiển tối ưu LQG (Linear 
Quadratic Gaussian) cho hệ thống treo chủ động. 
Mục tiêu nghiên cứu nhằm nâng cao độ êm dịu và 
độ ổn định ô tô trong quá trình hoạt động. Quá trình 
khảo sát đánh giá có xem xét đến việc tối ưu các 
thông số để đảm bảo các giá trị: góc lắc ngang thân 
xe, góc lắc dọc thân xe, dịch chuyển của khối lượng 
được treo và dịch chuyển của khối lượng không được 
treo tại từng bánh xe tốt nhất đảm bảo theo các chỉ 
tiêu. Kết quả mô phỏng thực hiện trên miền thời 
gian. Về đánh giá đã thể hiện rõ hiệu quả của bộ 
điều khiển đề xuất. Kết quả số khảo sát đánh giá các 
thông số thỏa mãn tốt các chỉ tiêu đề ra, trong đó có 
một số chỉ tiêu giảm tới 50% khi so sánh với ô tô sử 
dụng hệ thống treo bị động thông thường và cùng 
các thông số kết cấu khác.

TỪ KHÓA: Hệ thống treo chủ động, điều khiển tối ưu 
LQG, mô hình tổng quát của ô tô con.

ABSTRACT: Currently, most cars use independent 
passive suspension systems at the axles. However, 
for the passive suspension systems, it is necessary 
to have more research works to improve, supplement 
and propose the car stability and reduce traffic 
accidents. In this paper, the authors build a vertical 
model of cars, in which an optimized controller LQG 
is designed for the active suspension system. The 
research objective is to improve the ride comfort 
and car stability during operation. The survey and 
evaluation process takes into consideration the 
optimization of parameters to ensure the following 
values: pitch angle, roll angle, vertical displacement of 
sprung mass and vertical displacement of unsprung 
mass at each wheel, in order to be best guaranteed 
according to the road holding criteria. Simulation 
results are performed in the time domain. In terms 
of evaluation, the effectiveness of the proposed 

controller has been clearly demonstrated. The survey 
results of evaluating the parameters satisfy the set 
criteria, in which there are some indicators that 
reduce up to 50% when compared to cars using a 
conventional passive suspension system.

KEYWORDS: Vehicle dynamics, active suspension 
system, optimal control LQG, Full-car model.

Thiết kế bộ điều khiển LQG cho hệ thống treo chủ động 
trên ô tô con
ª KS. NGUYỄN VIỆT DŨNG 

Cục Đăng kiểm Việt Nam
ª TS. TRƯƠNG MẠNH HÙNG 

Trường Đại học Giao thông vận tải
ª KS. NGUYỄN DUY HƯNG

Viện Công nghệ ô tô

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Ở Việt Nam hiện nay, mật độ tham gia giao thông của 

các phương tiện ngày càng tăng, đặc biệt là phương tiện 
giao thông đường bộ. Do vậy, vấn đề ATGT đường bộ đang 
là mối lo ngại hàng đầu. Theo số liệu của Ủy ban ATGT Quốc 
gia và Cục Đăng kiểm Việt Nam, số lượng ô tô, xe máy đã 
tăng trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến nay: Tháng 9 
năm 2011 toàn quốc có 1,8 triệu xe ô tô, 33,4 triệu xe máy; 
đến tháng 12/2020 con số đó tăng lên khoảng 26,6 triệu xe 
ô tô, trên 60 triệu xe máy. Theo đó, có rất nhiều vụ tại nạn 
xảy ra. Riêng trong tháng 9/2020, toàn quốc xảy ra 1,184 vụ 
TNGT, làm chết 534 người và làm bị thương 882 người, ví dụ 
là vụ TNGT của ô tô tại Hà Nội ngày 15/02/2019 (Hình 1.1).

Hình 1.1: Hiện trường một vụ tai nạn do ô tô bị mất lái
Qua thống kê, TNGT do phương tiện ô tô có các 

nguyên nhân: môi trường giao thông, người lái xe và tình 
trạng kỹ thuật ô tô. 

- Yếu tố môi trường giao thông: Đường sá, khí hậu, thời 
tiết, cơ sở hạ tầng. Khi cơ sở hạ tầng phát triển, nâng cao 
năng suất vận chuyển, lưu thông của phương tiện tăng, 
nguy cơ xảy ra TNGT cũng tăng lên, đòi hỏi trình độ chuyên 
môn, có ý thức chấp hành luật giao thông.
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- Yếu tố con người: Chiếm tỷ lệ cao nhất và phụ thuộc 
vào ý thức, trình độ kỹ thuật và trạng thái tâm lý, kinh 
nghiệm xử lý của người lái ô tô. Để hạn chế các yếu tố này, 
các quốc gia tăng cường thể chế pháp lý, tuyên truyền 
giáo dục ý thức chấp hành luật giao thông của người tham 
gia giao thông. Yếu tố con người điều khiển phương tiện 
tham gia giao thông có thể cải thiện được và ngày càng 
được cải thiện để giảm tai nạn.

- Yếu tố kỹ thuật: Cũng gây tai nạn nhưng chiếm tỷ lệ 
thấp, phụ thuộc vào trình độ, công nghệ và mức độ hoàn 
thiện về thiết kế chế tạo ô tô. Yếu tố kỹ thuật phụ thuộc 
vào việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông 
tin áp dụng vào ô tô, để cải thiện yếu tố này cần có đầu để 
hoàn thiện công nghệ; hoàn thiện hệ thống treo trên ô tô 
là một vấn đề quan trọng cần được quan tâm - hệ thống 
này đóng vai trò quan trọng tăng độ an toàn và êm dịu 
khi chuyển động ô tô, tăng tính tiện nghi; đảm bảo ổn 
định ngang thân xe khi ô tô đi vào cung đường xấu hoặc 
chuyển làn và khi quay vòng.

Hiện nay, có nhiều công trình nghiên cứu liên quan 
đến hệ thống treo được công bố [9,11]. Nhóm nghiên cứu 
đã tìm hiểu một số hướng nghiên cứu quan trọng về hệ 
thống treo ô tô được liệt kê dưới đây.

Các phương pháp điều khiển cho hệ thống treo chủ 
động trên ô tô có thể kể đến: PID, mờ, LQR, LQG, H∞, LPV... 
[1,2,3,4,8]. Trong các nghiên cứu, các tác giả hầu hết sử 
dụng mô hình 1/4 ô tô. Trong nghiên cứu này, các tác giả 
đề xuất mô hình tổng quát của ô tô, sử dụng phương pháp 
điều khiển tối ưu LQG cho hệ thống treo chủ động, với 
mục tiêu tối ưu là góc lắc ngang thân xe, góc lắc dọc thân 
xe, dịch chuyển của khối lượng được treo và dịch chuyển 
của khối lượng không được treo tại từng bánh xe. 

Trong bài báo, nhóm tác giả đã thiết kế bộ điều khiển 
LQR dùng cho hệ thống treo ô tô và khảo sát đánh giá mô 
hình dao động ô tô theo các chỉ tiêu đánh giá dao động ô 
tô. Nội dung bài báo gồm 5 phần. Phần 1 giới thiệu tổng 
quan và các công trình nghiên cứu. Phần 2 trình bày xây 
dựng mô hình dao động tổng quát ô tô. Phần 3 trình bày 
thiết kế bộ điều khiển LQG. Phần 4 trình bày kết quả mô 
phỏng và đánh giá. Phần 5 trình bày các kết luận.

2. MÔ HÌNH DAO ĐỘNG TỔNG QUÁT CỦA Ô TÔ
2.1. Xây dựng mô hình dao động ô tô

Hình 2.1: Mô hình dao động tổng quát của ô tô

Mô hình dao động tổng quát của ô tô hai cầu trong 
không gian trên Hình 2.1. Trong mô hình, các phần tử đàn 
hồi có thông số Ci, phần tử giảm chấn Ki và cơ cấu chấp 
hành fi cơ cấu chấp hành này được điều khiển. Lốp ô tô 
được đơn giản bằng phần tử đàn hồi có hệ số Cti. Áp dụng 
Định luật 2 Newton và nguyên lý D’alambe với mô hình 
dao động tổng quát của ô tô, xây dựng được phương trình 
động lực học của ô tô:

Phương trình cân bằng lực của khối lượng được treo 
theo phương thẳng đứng:

(1)
Phương trình cân bằng mô-men theo phương ngang Oy:

(2)

Phương trình cân bằng mô-men theo phương dọc Ox:

(3)

Phương trình cân bằng lực của khối lượng không 
được treo tại từng bánh xe theo phương thẳng đứng:

(4)
(5)
(6)
(7)

Trong đó, dịch chuyển của khối lượng không được 
treo tại từng bánh xe được xác định như sau:

Phương trình (1) đến (7) là hệ phương trình động lực 
học của ô tô, được viết thành dạng không gian trạng thái 
như sau:

Trong đó, vector trạng thái:

Kích thích bên ngoài: W = [ q1 q2 q3]T; 
Vector điều khiển: U = [ f1 f2 f3]T; Trong hệ phương 

trình trên các thông số cần có để đánh giá dao động là góc 
lắc ngang thân xe, gia tốc ngang, hệ số chuyển tải ở hai cầu 
nên chọn vector làm thông số đầu ra là: Y = X. A, B1, B2, C, 
D1, D2 là các ma trận của hệ thống.

2.2. Các chỉ tiêu đánh giá
Đánh giá êm dịu chuyển động, tính năng an toàn 

chuyển động của ô tô cần dựa vào các chỉ tiêu về dao động 
ô tô. Trong nghiên cứu này đánh giá dao động ô tô con dựa 
vào các chỉ tiêu [5,6]:

- Tần số dao động:
Đối với xe con: nk = 60 ÷ 90 lần/phút (1 ÷ 1.5 Hz).
Đối với xe tải: nk = 100 ÷ 120 lần/phút (1.6 ÷ 2 Hz).
- Gia tốc dao động:

- Hệ số êm dịu chuyển động (K):
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- Công suất dao động:

- Gia tốc dao động và thời gian tác động:

Trong nghiên cứu này, các tác giả sử dụng chỉ tiêu về 
giá trị độ lớn theo thời gian và giá trị sai lệch bình phương 
trung bình của các dịch chuyển, gia tốc của góc lắc của 
thân xe, bánh xe.

3. THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN TỐI ƯU LQG
3.1. Cơ sở lý thuyết
Phương pháp điều khiển tối ưu LQG là kết hợp của bộ 

lọc Kalman vào bài toán tối ưu LQR và được biểu diễn qua 
Hình 3.1.

Hình 3.1: Sơ đồ bộ điều khiển LQG
Bộ LQR tạo ra lực điều khiển u thích hợp cho đối tượng 

điều khiển và sử dụng nó như một tín hiệu để kết hợp với 
kích thích bên ngoài w và vector đầu ra được xem xét đến 
nhiễu là làm tín hiệu đầu vào cho bộ lọc Kalman. 

Kết quả kết hợp giữa phản hồi trạng thái đầy đủ LQR 
với công cụ ước lượng trạng thái đầy đủ của bộ quan sát 
Kalman sẽ tạo ta bộ điều khiển Gaussian bậc hai tuyến tính 
LQG. Bộ điều khiển LQG là một hệ thống động lực học với 
tín hiệu đầu vào y, đầu ra u và biến trạng thái.

(8)

Bộ điều khiển LQG là tối ưu với phiên bản lấy trung 
bình tổng thể sau đây của hàm tổng quát J(t): 

(9)

Tín hiệu điều khiển                   là trong sự xem xét của 
ước tính trạng thái và do đó hàm tổng quát này sẽ được 
tính trung bình trong nhiều lần nhận ra nhiễu và ồn. Áp 
dụng LQR cho các kết quả    động lực học trạng thái:

(10)

Do đó, các giá trị riêng vòng kín của hệ thống điều 
chỉnh LQG được đưa ra bởi các giá trị riêng của A-BKr và 
A-KfC, được chọn tối ưu bởi các ma trận lợi LQR và bộ lọc 
Kalman, tương ứng.

3.2. Thiết kế bộ điều khiển LQG
3.2.1. Thiết kế bộ điều khiển LQR
Hàm mục tiêu của bộ điều khiển tối ưu LQR có dạng:

(11)

Mục đích của hệ thống điều khiển ở đây là lựa chọn 
tín hiệu tốt có đánh giá để nâng cao độ an toàn và độ êm 
dịu của ô tô. Trong đó, Q và R là các ma trận trọng số. Ma 
trận Q được yêu cầu là ma trận đối xứng xác định dương 
hoặc bán dương. Ma trận R được yêu cầu là ma trận đối 
xứng xác định dương. N(noise) là nhiễu trong một tín hiệu 
tổng hợp, góc lắc ngang thân xe, góc lắc dọc thân xe, dịch 
chuyển của khối lượng được treo và dịch chuyển của khối 
lượng không được treo tại từng bánh xe là các thông số 
cần được đánh giá và xem xét. Ngoài ra, mô-men điều 
khiển sinh ra từ các cơ cấu chấp hành cần được xem để 
tránh hiện tượng bão hòa. Do đó, lựa chọn hàm mục tiêu 
như sau:

(12)

Trong đó: ρ1, ρ2,…, ρ12, ρ13, ρ14  là các trọng số và ρ1, 
ρ2,…, ρ12, ρ13, ρ14 ≥ 0. Giá trị trọng số thể hiện mức độ ưu 
tiên khác nhau cho các chỉ tiêu đã nêu ở trên.

3.2.2. Thiết lập bộ quan sát Kalman
Bộ lọc Kalman là công cụ ước lượng trạng thái đầy đủ 

được sử dụng phổ biến nhất, vì nó cân bằng tối ưu các ảnh 
hưởng cạnh tranh của các nhiễu đo lường, sự nhiễu và sự 
không chắc chắn của mô hình.

Khi dẫn xuất công cụ trạng thái đầy đủ tối ưu, nó là 
cần thiết để lại đưa vào sự nhiễu loạn tới trạng thái, wd và 
nhiễu cảm biến wn:

(13)

Nó có khả năng để chứa một ước lượng    của trạng 
thái đầy đủ x từ sự đo lường của tín hiệu đầu vào u và đầu ra 
y, thông qua hệ thống động lực học bộ ước lượng:

(14)

Trong đó, các ma trận A, B, C và D đã chứa thông số của 
mô hình hệ thống xây dựng.

4. MÔ PHỎNG VÀ ĐÁNH GIÁ
Trong nghiên cứu, các tác giả đã đánh giá hiệu quả 

của bộ LQG khi cho ô tô chuyển động ở các tốc độ ô tô 
khác nhau. Trong khuôn khổ bài báo chỉ trình bày một 
trường hợp ở 60 km/h trên miền thời gian. Với đường nét 
đứt cho hệ thống treo bị động và nét liền cho hệ thống 
treo chủ động dùng LQG, nhóm nghiên cứu sử dụng phần 
mềm chuyên dụng Matlab [7] để khảo sát đánh giá dao 
động ô tô.

4.1. Khảo sát với biên dạng đường điều hòa
Sử dụng tín hiệu đầu vào là mặt đường biên dạng 

hình sine là tín hiệu duy nhất. Hình 4.1 thể hiện đáp ứng 
thời gian của dịch chuyển khối lượng được treo Z(a), gia 
tốc dịch chuyển khối lượng được treo, Z’(b),  góc nghiêng 
ngang thân xe Φ(c) và gia tốc góc lắc ngang thân xe Φ(d). 
Hình 4.1 thể hiện đáp ứng thời gian của dịch chuyển khối 
lượng không được treo tại từng bánh xe Zu1(a), Zu2(b), 
Zu3(c), Zu4(d).  
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Hình 4.1: Đáp ứng thời gian của Z (a), Z’ (b) , φ(c) , θ(d)  

Hình 4.2: Đáp ứng thời gian của Zu1(a), Zu2(b) , Zu3(c) , Zu4(d) 

Trên Hình 4.1, 4.2 thấy dịch chuyển của khối lượng 
được treo, vận tốc dịch chuyển của khối lượng được treo 
khi sử dụng LQG đã giảm 60%, trong khi đó góc lắc ngang 
và góc lắc dọc của thân xe giảm tới 70%, dịch chuyển của 
khối lượng không được treo tại từng bánh xe giảm khoảng 
15% khi so sánh giữa ô tô hệ thống treo chủ động và hệ 
thống treo bị động. Tuy nhiên, phải thừa nhận độ an toàn 
và độ êm dịu ở trên ô tô rất khó để cùng cải thiện trong 
một bộ điều khiển. Vì thế, với hệ thống treo chủ động 
dùng LQG đã nâng cao được đồng thời độ an toàn và độ 
êm dịu của ô tô trên miền thời gian.

4.2. Khảo sát khi ô tô chuyển động trên biên dạng 
mặt đường ngẫu nhiên

Khi ô tô chuyển động trên đường, biên dạng của mặt 
đường sẽ thay đổi liên tục và không tuân theo quy luật nào 
(ngẫu nhiên). Khi đó, hệ thống treo bị động có thể không 
đáp ứng được chất lượng dao động. Sử dụng mặt đường 
ngẫu nhiên loại B chuẩn ISO 8068, thời gian khảo sát là 10 
(s) cho cả hai loại hệ thống treo: chủ động dùng LQG và bị 
động cho cùng một loại ô tô. Kết quả khảo sát được thể 
hiện ở Hình 4.3, sự ảnh hưởng của biên dạng mặt đường 
ngẫu nhiên ứng với các tín hiệu dịch chuyển khối lượng 
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được treo Z(a), gia tốc dịch chuyển khối lượng được treo, góc nghiêng ngang thân xe Φ(c) và gia tốc góc lắc ngang thân xe. 
Kết quả mô phỏng cho thấy giá trị độ lớn của các tín hiệu đều giảm khi sử dụng hệ thống treo chủ động LQG so với hệ 

thống treo bị động. Điều này thể hiện độ êm dịu chuyển động của ô tô được tăng lên đáng kể. Điều này thấy tính ưu việt 
của phương án đề xuất lắp thêm bộ điều khiển thay thế cho hệ thống treo bị động.

Hình 4.3: Đáp ứng thời gian của Z(a), Zdd(b) , Φ(c) , Φ(d)  

Ngày nhận bài: 04/10/2021
Ngày chấp nhận đăng: 28/10/2021
Người phản biện: PGS. TS. Trịnh Lương Miên
     TS. Vũ Văn Tấn

5. KẾT LUẬN
Nghiên cứu này đã thực hiện xây dựng mô hình dao 

động tổng quát của ô tô, khảo sát đồng thời độ êm dịu 
và độ an toàn chuyển động. Bộ LQG dùng cho hệ thống 
treo chủ động được xây dựng với các thông số cơ bản 
được xem xét: góc lắc ngang thân xe, góc lắc dọc thân xe, 
dịch chuyển của khối lượng được treo và dịch chuyển của 
khối lượng không được treo tại từng bánh xe. Kết quả mô 
phỏng trên miền thời gian đã thể hiện rõ hiệu quả của 
phương pháp đề xuất với độ giảm có thể lên tới 70% so với 
ô tô sử dụng hệ thống treo bị động.

Hướng nghiên cứu tiếp theo của bài báo có thể là xem 
xét ảnh hưởng của các thông số chọn trong thiết kế điều 
khiển tới mục tiêu điều khiển và áp dụng các phương pháp 
điều khiển hiện đại như điều khiển bền vững để tăng hiệu 
quả điều khiển.
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TÓM TẮT: Bài báo trình bày mô hình phương tiện 
ba trục để phân tích ảnh hưởng của vận tốc đến đặc 
trưng cộng hưởng của dầm giản đơn. Phương tiện 
được lý tưởng hóa như một thanh cứng liên kết với 
các bộ bánh xe thông qua ba bộ treo, được thiết lập 
bởi hệ thống lò xo-giảm chấn tuyến tính. Dầm được 
mô hình theo phương pháp chồng chất mode dựa 
trên lý thuyết dầm Euler-Bernoulli. Giả thiết rằng, 
tương tác giữa các bánh xe và dầm luôn duy trì ở 
dạng điểm tiếp xúc. Với sự thay đổi vận tốc phương 
tiện, ứng xử động của dầm với trường hợp độ cứng lò 
xo của bộ phận treo khác nhau và vị trí trọng tâm của 
thân xe khác nhau được tính toán thông qua phần 
mềm Matlab, từ đó ảnh hưởng của vận tốc đến đặc 
trưng cộng hưởng của dầm được đánh giá.

TỪ KHÓA: Phương tiện di chuyển, tương tác cầu-
xe, phương pháp chồng chất mode, đặc trưng 
cộng hưởng.

ABSTRACT: This paper presents a three-axle vehicle 
model to analyze the effect of velocity on resonance 
characteristics of simply supported beam. The 
vehicle is idealized as a rigid bar linked with wheels 
through three suspension units, which are set by the 
linear spring-damper systems. The beam is modeled 
according to the mode-superposition method based 
on the Euler-Bernoulli beam theory. It is assumed 
that the interaction between the wheels and the 
beam always remains in contact point. By varying the 
vehicle’s velocity, the dynamic response of the beam 
in case of the various spring stiffness of suspension 
units and centroid of the car body are computed 
through Matlab software. Thence, the influence of 
velocity on resonance characteristics of the beam is 
evaluated.

KEYWORDS: Moving vehicle, bridge-vehicle 
interaction, mode-superposition method, resonance 
characteristic.

Ảnh hưởng của vận tốc đến đặc trưng cộng hưởng 
của dầm giản đơn chịu phương tiện ba trục di chuyển

ª ThS. NGUYỄN ĐĂNG ĐIỀM; TS. NGUYỄN LỘC KHA; ThS. NGUYỄN DUY HƯNG
Phân hiệu tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Giao thông vận tải

ª TS. TẠ DUY HIỂN
Trường Đại học Giao thông vận tải

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Sự gia tăng chuyển vị động (CVĐ) của dầm dưới tác 

dụng của phương tiện di chuyển bị ảnh hưởng bởi nhiều 
yếu tố như độ gồ ghề, chiều dài và tần số của cầu, hay vận 
tốc, trọng lượng, số trục và số phương tiện di chuyển [1-3]..., 

trong đó vận tốc được coi là một yếu tố quan trọng. Một vài 
nghiên cứu chỉ ra rằng CVĐ tăng với sự gia tăng của tốc độ 
phương tiện [4]. Thực tế, ảnh hưởng của tốc độ lên CVĐ có 
liên quan đến nhiều yếu tố khác như đã kể trên [5]. Yang và 
cộng sự [6] giải thích rằng, nhiều tải trọng chuyển động có 
thể ảnh hưởng đến CVĐ của dầm nhiều hay ít tùy thuộc vào 
việc chúng được đặt với khoảng cách đều nhau (tác động 
cộng hưởng), hoặc không đều nhau (tác động triệt tiêu). 
Hầu hết các tác giả tập trung vào hiện tượng cộng hưởng 
của dầm chịu hoạt tải lặp lại, dạng đoàn tàu di chuyển qua 
cầu [7-10].

Trong nước, các nghiên cứu về tải trọng di chuyển chủ 
yếu tập trung vào ứng xử vật liệu (dầm FGM, dầm Sandwich, 
dầm Composite lớp và dầm có vết nứt...) với tải trọng ở 
dạng một trục đơn (lực tập trung, lực điều hòa, khối lượng, 
hệ dao động...). Mô hình phương tiện di chuyển cũng có 
những đóng góp nhất định. N.X. Toản [11,12] áp dụng mô 
hình tương tác cầu-xe để phân tích dao động uốn của cầu 
dầm giản đơn và cầu dầm liên tục có xét đến lực hãm xe. 
Nghiên cứu chuẩn đoán vết nứt của dầm chịu phương tiện 
di chuyển nhờ vào các phương pháp phổ được thực hiện 
bởi các tác giả N.V. Khoa [13,14] và N.T. Khiêm [15]. N.D. 
Hưng và cộng sự [16] đã đánh giá khả năng sử dụng mô 
hình phương tiện ba trục để trích xuất tần số dao động 
của cầu từ dao động của thân phương tiện. Tuy nhiên, theo 
hiểu biết của tác giả, nghiên cứu về đặc trưng cộng hưởng 
của dầm chịu phương tiện di chuyển hiện chưa được đề 
cập đến.

Với việc phát triển của hạ tầng, tốc độ và tải trọng cho 
phép của phương tiện ngày càng lớn hơn. Mặt khác, công 
nghệ vật liệu và kỹ thuật xây dựng hiện đại cho phép kết 
cấu trở nên thanh mảnh hơn, điều này dẫn đến sự thay 
đổi về đặc tính động lực học bản thân kết cấu. Trong thiết 
kế, vấn đề tính toán chịu tải cho kết cấu đã được quy định 
trong các tiêu chuẩn hiện hành. Tuy nhiên, trong quá 
trình khai thác, tốc độ di chuyển của phương tiện thường 
ít được quan tâm. Kết cấu dạng dầm giản đơn vẫn đang 
được sử dụng phổ biến hiện nay cũng như trong tương lai. 
Chính vì thế, việc giải quyết bài toán ảnh hưởng của vận 
tốc phương tiện đến sự cộng hưởng dầm giản đơn dựa 
trên mô phỏng số sẽ bổ sung hiểu biết về phương pháp 
tính và có thể ứng dụng vào tính toán, thiết kế kết cấu. Bài 
báo sử dụng mô hình phương tiện ba trục để phù hợp cho 
các loại phương tiện tải trọng lớn trong thực tế.
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2. MÔ HÌNH PHƯƠNG TIỆN BA TRỤC TRONG PHÂN 
TÍCH TƯƠNG TÁC CẦU-XE

Mô hình phương tiện ba trục được thể hiện ở Hình 
2.1. Thân xe được lý tưởng như dầm cứng, có khối lượng 
và mô-men quán tính khối lượng được ký hiệu bởi m và 
J, xét chuyển vị đứng y và xoay φ xung quanh trọng tâm. 
Mỗi bánh xe có khối lượng mi mi và chuyển vị thẳng đứng 
wi  với giả định luôn tiếp xúc dầm. Hệ thống treo được đặc 
trưng bởi lò xo có hệ số độ cứng ki

i 
và giảm xóc có hệ số cản 

ci ki. Khoảng cách từ trọng tâm thân xe đến trục xe thứ i là 
Li; V và A là vận tốc và gia tốc của phương tiện.

Hình 2.1: Mô hình phương tiện ba trục di chuyển trên dầm giản đơn
Từ nghiên cứu của N.D. Hưng và cộng sự [17], phương 

trình dao động của hệ thống cầu-xe sử dụng mô hình 
phương tiện ba trục theo phương pháp chồng chất mode 
được viết như sau:

                                      (1)
Với M,C và K là các ma trận khối lượng, cản và độ cứng 

của hệ thống cầu-xe.                  là vector chuyển vị, vận tốc 
và gia tốc. P là vector tải trọng tác dụng lên cả hệ, được thể 
hiện như sau:

                                   (2)
  

   (3)

       

 
  (4)

                  

 (5-7)

                       
(8-9)

Các ma trận thành phần trong (2-9):

           (10)

                    

 (11)         

 (12)

               

(13)

Ở đây: ξn, ωn - Tỉ số cản, tần số góc không xét cản của 
dầm; Nm - Số mode xem xét. Wn (xi) là dạng mode thứ n xét 
tại điểm tiếp xúc của trục i. Với dầm giản đơn:

                                       (14)
                             (15)

Với L, EI và μ là chiều dài, độ cứng uốn và khối lượng 
trên chiều dài dầm.

Các vector thành phần trong (2-9):

      (16)       
            (17)         

 
  

 (18)

             
    (19) 

    
 (20)

                         (21)                     
                (22)

                 

 (23)
      

  (24)
 
 

 (25-27)

Ở đây, r (x)  - Biên độ gồ ghề mặt cầu. Dấu chấm và hai 
chấm, dấu phẩy và hai phẩy lần lượt biểu thị đạo hàm cấp 
1 và 2 của các đại lượng theo biến thời gian và tọa độ. Гi là 
các hệ số phân bố trọng lượng thân xe lên trục i.

 
    

(28-30)
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  (31)

Phương trình (1) được điều chỉnh, cập nhật sau mỗi 
bước thời gian do sự thay đổi vị trí tiếp xúc cầu-xe và được 
giải bằng phương pháp tích phân trực tiếp. Chuyển vị của 
dầm w(xi,t) tại tọa độ xi được tính như sau:

                             (32)

3. ẢNH HƯỞNG CỦA VẬN TỐC DI CHUYỂN ĐẾN 
HIỆN TƯỢNG CỘNG HƯỞNG CỦA DẦM

Phương trình dao động hệ cầu-xe (1) được giải bằng 
phương pháp Wilson-theta [18] với bước thời gian 0,0001s. 
Giải thuật được thiết lập và thực thi bằng phần mềm 
Matlab. Phần kiểm chứng mô hình đã được trình bày ở 
nghiên cứu [17].

Trong bài báo này, hai vấn đề mới sẽ được xem xét: (1) 
Sự phân bố độ cứng của lò xo trong các bộ phận treo; (2) vị 
trí của trọng tâm thân xe. Ở đây, khối lượng thân xe, mô-men 
quán tính, tổng khối lượng bánh xe, tổng hệ số cản, tổng hệ 
số độ cứng của lò xo và chiều dài xe là không đổi.

Thông số dầm [19] được cố định như sau: L 30 m, EI = 
2,5x1010 N.m2, μ = 5 x 103 kg/m, ξ = 0,02 cho các mode, số 
mode dao động là 5. Thuộc tính phương tiện tham khảo từ 
[20] có m = 27100 kg, J = 1,56 x 105 kg.m2, m1 = 700 kg, m2 
= m3 = 1100 kg, k1 = 4 x 105 N/m2, k1 = k2 = 10 x 105 N/m, c1 = 
10x103 Ns/m, c1 = c2 = 20 x 103 N/m, L1 = 4,57 m, L2 = 1,43 m, 
L1 = 3,23 m. Mô hình này gọi là “Xe tham khảo”, các thông 
số xe mới sẽ được điều chỉnh và trình bày trong các trường 
hợp cụ thể.

3.1. Ảnh hưởng của sự phân bố độ cứng lò xo bộ 
phận treo

Trong phần này, hầu hết các thông số của phương 
tiện được giữ như Xe tham khảo. Chỉ hệ số độ cứng lò xo 
thay đổi, như sau: xe 1 k1 = 5 x 105 N/m, k1 = k2 = 9,5 x 105 
N/m; xe 2 k1 = 6 x 105 N/m, k2 = k3 = 9 x 105 N/m; xe 3 k1 = 7 x 
105 N/m,  k2 = k3 = 8,5 x 105 N/m.

Hình 3.1: Chuyển vị động lớn nhất theo phương đứng tại mặt cắt 
giữa dầm dưới ảnh hưởng của sự phân bố độ cứng lò xo của các bộ 

phận treo theo sự thay đổi của vận tốc phương tiện
Ảnh hưởng của sự phân bố độ cứng lò xo của bộ phận 

treo lên chuyển vị động lớn nhất tại vị trí giữa nhịp dầm 

theo sự thay đổi của vận tốc được thể hiện trên Hình 3.1. 
Kết quả chỉ ra rằng, sự ảnh hưởng này là rất ít khi so sánh 
giữa các trường hợp.

3.2. Ảnh hưởng của vị trí trọng tâm thân xe
Thông số khoảng cách giữa các trục đến trọng tâm 

thân xe được thay đổi: xe 1 L1 = 43 m, L2 = 1,7 m, L3 = 3,5 m; 
xe 2 L1 = 4 m, L2 = 4 m, L3 = 3,8 m; xe 3 L1 = 3,7 m, L2 = 23 m, 
L1 = 4,1 m.

Với 4 mẫu xe, chuyển vị động lớn nhất của giữa nhịp 
dầm dưới các tốc độ xe khác nhau được thể hiện trong 
Hình 3.2. Ảnh hưởng của vị trí trọng tâm xe lên dầm là 
không đáng kể ở tốc độ thấp hơn 28 m/s. Tuy nhiên, có sự 
khác biệt lớn hơn được thể hiện ở tốc độ lớn hơn 28 m/s.

Hình 3.2: Chuyển vị động lớn nhất theo phương đứng tại mặt cắt 
giữa dầm dưới ảnh hưởng của vị trí trọng tâm thân xe theo sự thay 

đổi của vận tốc phương tiện
Đánh giá tổng thể có thể thấy rằng, chuyển vị động 

lớn nhất của dầm thay đổi theo vận tốc phương tiện (Hình 
3.1 và 3.2). Đáng chú ý là chuyển vị tăng rồi giảm quanh 
một vận tốc nhất định. Ví dụ cụ thể, xem xét chuyển vị dầm 
ở vận tốc 20 m/s đến 40 m/s, chuyển vị tăng trong khoảng 
từ 20 m/s đến 30 m/s, chuyển vị giảm trong khoảng từ 30 
m/s đến 40 m/s. Hiện tượng này sẽ được giải thích trong 
phần tiếp theo.

3.3. Phân tích ảnh hưởng của vận tốc phương tiện 
đến hiện tượng cộng hưởng của dầm giản đơn

Như đề cập, yếu tố cần quan tâm trong Hình 3.1 và 
3.2 là một số vị trí chuyển vị cực đại xảy ra ở các vận tốc 
khác nhau. Các đỉnh này phản ánh hiện tượng cộng hưởng 
của dầm ở các vận tốc tương ứng. Vấn đề cộng hưởng 
của dầm dưới tác dụng của tải trọng di chuyển đã được 
nhiều nhà nghiên cứu quan tâm. Kết quả thực nghiệm và 
lý thuyết của Ju và cộng sự [21] chỉ ra rằng, khi tần số chi 
phối (dominant frequency) của tải trọng lặp bằng tần số 
riêng của dầm thì dao động của dầm trở nên lớn. Các tần 
số chi phối fdo, (fdo,k) phụ thuộc vào vận tốc (V) và chiều dài 
của phương tiện(V) .

                                          (33)
Sử dụng điều kiện cộng hưởng của tần số chi phối (fdo,k) 

và tần số tự nhiên đầu tiên của dầm (fb,1) bằng nhau, vận tốc 
cộng hưởng (V) được suy ra bởi phương trình sau [10]:

                    (34)
Trong hai trường hợp được xét ở mục 3.1 và 3.2, chiều 

dài của phương tiện được lấy bằng nhau là 7,8 m, tần số tự 
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nhiên của dầm là fb,1  = 3.903 Hz. Áp dụng công thức (34), số 
nguyên dương k ấy giá trị 1, 2 và 3, dẫn đến vận tốc cộng 
hưởng tương ứng (V) là 30,44; 15,22 và 10,15 m/s. Từ các 
Hình 3.1 và 3.2, các cực đại xuất hiện rõ ràng tại lân cận của 
các vận tốc nói trên. Biên độ của cộng hưởng lớn nhất đạt 
được ở khoảng 30 m/s tương ứng với k = 1. Hai cực đại tiếp 
theo lần lượt là 15 m/s và 10 m/s, dù ít rõ rệt hơn, nhưng 
vẫn được chú ý vì các vận tốc này dễ gặp trong thực tế. 
Thật vậy, có thể nhận ra rằng, hiện tượng cộng hưởng của 
dầm xảy ra trong nghiên cứu này tương tự như kết quả 
được báo cáo bởi [7,10,21].

Như đề cập bởi Shi và cộng sự [22], tác giả đã điều tra 
ứng xử động của bốn cầu bản ngắn do xe tải AASHTO HS20 
gây ra và kết luận rằng, các cây cầu nhịp nhỏ có thể bị kích 
thích dao động cộng hưởng ở một số vận tốc tới hạn khi nó 
chịu tác động của xe tải nhiều trục. Công thức (34) đã được 
sử dụng và khoảng cách tải trọng trục xe (Lv)được coi là 
khoảng cách giữa hai trục kề nhau. Trên thực tế, xe tải HS20 
được thiết kế bao gồm hai thân xe tách rời tựa trên ba trục, 
trong đó, trục giữa hỗ trợ cả hai trục. Như vậy, dao động của 
mỗi thân xe sẽ phụ thuộc vào trục giữa và chịu tác dụng 
của trục còn lại theo cả phương thẳng đứng và quay. Trong 
trường hợp này, xe tải HS20 giống như hai xe hai trục giống 
hệt nhau, đồng thời di chuyển qua dầm giản đơn.

Khác với mô hình phương tiện trong nghiên cứu của Shi 
và cộng sự [22], các kết quả số cho phương tiện ba trục trong 
nghiên cứu hiện tại phù hợp với việc sử dụng công thức (34). 
Trong đó, khoảng cách tải trọng trục xe (Lv) được thay thế 
bằng khoảng cách giữa trục trước và trục sau của xe. Nói 
cách khác, Lv được lấy theo chiều dài phương tiện. Từ đây, 
tiêu chí cộng hưởng của dầm giản đơn gây ra bởi phương 
tiện ba trục được dự đoán, kết quả cũng phù hợp với các 
nghiên cứu trước đây liên quan đến các tần số chi phối.

4. KẾT LUẬN
Ảnh hưởng của vận tốc đến đặc trưng cộng hưởng của 

dầm giản đơn gây ra bởi phương tiện ba trục di chuyển đã 
được nghiên cứu bằng phương pháp chồng chất mode. Tác 
động của sự phân bố độ cứng của lò xo và vị trí của trọng 
tâm thân xe đến đặc trưng cộng hưởng đã được điều tra. 
Từ kết quả mô phỏng số, các kết luận được đưa ra như sau:

(1) Mô hình xe ba trục được sử dụng phân tích đặc 
trưng cộng hưởng nhằm phù hợp với các loại phương tiện 
tải trọng lớn trong thực tế.

(2) Chuyển vị động của dầm ít bị ảnh hưởng bởi sự 
phân bố độ cứng lò xo nhưng bị ảnh hưởng của vị trí trọng 
tâm thân xe khi phương tiện di chuyển ở vận tốc lớn.

(3) Hiện tượng cộng hưởng của dầm xảy ra liên quan 
đến cụm tần số chi phối khi những tần số này trùng với 
tần số riêng của dầm. Do đó, công thức V = L fdo,k/k được 
đề xuất để dự đoán vận tốc cộng hưởng, đại lượng Lv được 
khuyến nghị là chiều dài của phương tiện ba trục. Hơn 
nữa, sự cộng hưởng cũng chịu ảnh hưởng đáng kể bởi vị 
trí trọng tâm thân xe.

Lời cảm ơn: Nghiên cứu này được tài trợ bởi Trường 
Đại học GTVT trong Đề tài mã số T2021-PHII-005.
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TÓM TẮT: Điểm danh học sinh/sinh viên tham dự 
trong lớp học là một trong các hoạt động bắt buộc 
mà bất kỳ thầy cô giáo/giảng viên nào cũng phải 
thực hiện. Bài báo trình bày giải pháp thực hiện công 
việc này một cách tự động, thông qua nhận dạng 
khuôn mặt. Việc điểm danh được thực hiện thông 
qua camera trong phòng học và một website quản lý 
thông tin sinh viên, trong đó sử dụng hệ quản trị dữ 
liệu MySQL để lưu trữ thông tin liên quan đến sinh 
viên và học phần, thuật toán học sâu MTCNN để phát 
hiện vùng mặt và kỹ thuật học sâu FaceNet để nhận 
dạng sinh viên trong lớp học. Hệ thống sẽ nhận diện 
sinh viên có trong danh sách lớp và lưu vào một tệp 
csv/xlsx tình hình đến học của buổi học, giáo viên sẽ 
tải tệp này csv/xlsx lên website (đã cấu hình trên host 
name https://avmu.info) để hệ thống tự động tổng 
hợp tính điểm chuyên cần cuối kỳ cho sinh viên. Hệ 
thống được thử nghiệm cho 5 lớp học phần với 193 
sinh viên, đạt tỉ lệ chính xác là 97,3%.

TỪ KHÓA: Điểm danh thời gian thực, phát hiện mặt, 
nhận dạng mặt, mạng nhân chập.

ABSTRACT: Attending students class is one of the 
mandatory activities that any teacher/lecturer must 
perform. This paper presents a solution to do this 
automatically, through facial recognition. Attendance 
is done through cameras in the classroom and a 
website to manage student information; which uses 
MySQL data management system to store information 
related to students and courses, MTCNN algorithm 
for face detection and FaceNet deep learning 
technique to identify students in the classroom. The 
system will identify students in the class list and save 
in a file in csv/xlsx format the attendance status of 
the lesson, the teacher will upload the file to the 
website (configured on host name https://avmu.
info) so that the system automatically sums up the 
final attendance score for students. The system was 
tested for 5 sections with 193 students, achieving an 
accuracy rate of 97.3%. 

KEYWORDS: Real-time attendance, face detection, 
face recognition, CNN network.

Điểm danh sinh viên bằng phương pháp nhận dạng mặt người 

ª TS. HỒ THỊ HƯƠNG THƠM; ThS. NGUYỄN KIM ANH
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Điểm danh người học theo cách gọi tên truyền thống 

tại mỗi buổi học gặp không ít phiền toái đối với giáo viên/

giảng viên tại các cơ sở giáo dục, chưa kể việc học hộ/thi 
hộ trong các lớp đông rất khó kiểm soát. Do đó, trong 
nghiên cứu này, nhóm tác giả tập trung vào đề xuất giải 
pháp điểm danh người học dựa trên nhận dạng khuôn 
mặt bằng phương pháp học sâu CNN. Nguyên lý hoạt động 
của hệ thống dựa trên một quá trình nhận diện khuôn mặt 
của đối tượng khi tham dự bằng cách sử dụng sinh trắc học 
khuôn mặt qua các camera giám sát và công nghệ xử lý 
thông tin. Hiện nay, trên thế giới có nhiều nước quan tâm 
nghiên cứu và ứng dụng công nghệ này trong trường học 
[1-3], tuy nhiên ở Việt Nam chưa thấy áp dụng nhiều, mới 
chỉ thấy công bố chính thức sử dụng công nghệ điểm danh 
sinh viên bằng khuôn mặt ở Trường Cao đẳng thực hành 
FPT Polytecnic [4], còn một số trường thì sử dụng điểm 
danh bằng vân tay như Vinschool, Gateway, Trường Đại học 
Hàng hải Việt Nam. Do đó, nghiên cứu này mong muốn xây 
dựng giải pháp điểm danh bằng khuôn mặt hỗ trợ giáo 
viên trong việc theo dõi và quản lý học tập. Nội dung chính 
của nghiên cứu được trình bày chi tiết trong các mục 2,3 và 
4, kết luận nghiên cứu trình bày trong mục 5.

2. MÔ HÌNH ĐIỂM DANH NGƯỜI HỌC 
 Hiện tại, quy trình kiểm soát người học của đa số các 

cơ sở giáo dục về cơ bản đều như sau: Đầu giờ học hoặc 
cuối buổi học giáo viên sẽ gọi tên từng sinh viên theo danh 
sách lớp và đánh dấu sinh viên có mặt hay vắng mặt vào 
danh sách. Đến cuối kỳ, giáo viên sẽ thống kê tỷ lệ đi học 
để tính điểm chuyên cần và điểm quá trình của sinh viên. 
Với hình thức thủ công như vậy sẽ mất không ít thời gian 
để điểm danh và tổng hợp dữ liệu cuối kỳ của giáo viên, 
khó kiểm soát được việc sinh viên gian lận, trốn tiết hoặc 
nhờ học hộ.   

Để giải quyết những hạn chế của quy trình hiện tại, 
nhóm tác giả hướng tới việc xây dựng hệ thống kiểm soát 
người học dựa trên nhận diện khuôn mặt theo yêu cầu sau:

- Sử dụng camera, điện thoại hoặc thiết bị thu nhận 
ảnh gán trước phòng học;

- Sinh viên sẽ lần lượt vào phòng học. Hệ thống sẽ tự 
động nhận dạng khuôn mặt, lưu thông tin của người đến 
học, môn học, ngày học, thời gian đến học vào cơ sở dữ liệu;

- Hệ thống có chức năng tổng hợp lại danh sách sinh 
viên có mặt hay vắng mặt;

- Xuất hiện gương mặt lạ không tồn tại, hệ thống sẽ 
đưa ra thông báo/nhắc nhở…

Mô hình kiểm soát người đến học được thiết kế theo 
sơ đồ hình Hình 2.1.
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Hình 2.1: Mô hình kiểm soát người học
Trong đó:
(1) Mô-đun quản lý dữ liệu về thông tin sinh viên, lớp 

học phần, khoa, ngành, giáo viên;
(2) Mô-đun phát hiện mặt;
(3) Mô-đun nhận dạng mặt sử dụng kỹ thuật học sâu 

và kiểm soát người dự thi.
2.1. Thiết kế cơ sở dữ liệu và website quản lý thông 

tin học tập
Hệ thống website quản lý thông tin học tập được thiết 

kế bằng ngôn ngữ PHP để quản lý các thông tin học tập 
gồm: quản lý các thông tin chung về sinh viên, giáo viên, 
danh sách học phần, lớp học phần, khoa/viện, chuyên 
ngành, theo dõi tình hình học tập của sinh viên. Hệ quản 
trị dữ liệu được sử dụng là MySql do những ưu điểm về 
tốc độ, tiện dụng, ổn định mà nó mang lại. Qua khảo sát 
hệ thống điểm danh hiện tại và phân tích mô hình mới, 
hệ thống giám sát cần các bảng dữ liệu chính sau: khoa, 
ngành học, lớp hành chính, môn học, lớp học phần, sinh 
viên, giảng viên, duyệt tư cách (danh sách đủ điều kiện 
dự thi), điểm danh học. Ngoài ra, hệ thống còn lưu trữ 
một số bảng liên quan đến quản trị hệ thống. 

Về kết quả, hiện hệ thống website này được đã 
được up lên host có địa chỉ https://avmu.info/ (Hình 2.2). 
Trưởng bộ môn có thể up thông tin lớp học phần, thông 
tin giảng viên và phân công giảng dạy. Giảng viên sẽ up 
bảng theo dõi kiểm soát/điểm danh học tập các buổi 
học từ các tệp csv, xlsx, điểm học tập giữa kỳ, điểm thực 
hành, bài tập lớn môn học để hệ thống tự động tổng 
hợp, từ đó có thể xuất ra điểm quá trình X (phiếu điểm tư 
cách) cuối kỳ học để chuẩn bị thi cuối kỳ (Hình 2.3).

Hình 2.2: Website quản lý thông tin học tập (https://avmu.info)

Hình 2.3: Bảng theo dõi học tập xuất ra từ hệ thống 
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2.2. Mô-đun phát hiện khuôn mặt 
Phát hiện khuôn mặt là bước quan trọng cần thiết 

trong mô hình và nó hoạt động như một quy trình tiền xử 
lý quan trọng để nhận diện khuôn mặt. Trong nghiên cứu 
này sử dụng mạng nơ-ron sâu MTCNN do phương pháp này 
cho kết quả chính xác cao [5]. MTCNN do Kaipeng Zhang 
và các cộng sự đề xuất năm 2016, sử dụng mô hình mạng 
nơ-ron tích chập đa tác vụ phân tầng (Multi-task Cascaded 
Convolutional Networks - MTCNN), trong đó mạng nơ-ron 
được huấn luyện chung để phát hiện khuôn mặt và các 
vị trí mốc chính (gồm: mắt, đầu mũi, khóe miệng), giúp 
cải thiện chất lượng trên cả hai nhiệm vụ. Mạng được xây 
dựng dưới dạng một tầng ba mạng: Mạng đề xuất khu 
vực (P-Net), Mạng tinh chỉnh (R-Net), Mạng đầu ra (O-Net). 
Mỗi mạng con trong số đó dự đoán hình chữ nhật giới hạn 
khuôn mặt, xác suất để một hình chữ nhật cụ thể chứa mặt 
và năm mốc. P-Net là một mạng tích hợp hoàn toàn nhanh 
chóng, xử lý hình ảnh gốc ở nhiều độ phân giải (cái gọi là 

kim tự tháp hình ảnh). Điều này mạng đầu ra rất nhiều dự 
đoán hình chữ nhật mặt thô, sau đó được lọc ra bằng thuật 
toán Không triệt tiêu tối đa (NMS). Sau đó, R-Net tinh chỉnh 
các hình chữ nhật được dự đoán, mà không cần xử lý lại 
toàn bộ hình ảnh, điều này giúp lưu thời gian tính toán. 
NMS sau đó được áp dụng trở lại. Cuối cùng, O-Net thực 
hiện sàng lọc cuối cùng (Hình 2.4). Đây là mạng chậm nhất 
trong dòng, nhưng nó xử lý một số lượng nhỏ của hình 
chữ nhật mặt. Theo các tác giả [5], để nâng cao chất lượng, 
điều quan trọng là phải giải quyết các nhiệm vụ sau cùng 
một lúc:

- Phân loại hình chữ nhật có giới hạn là một mặt hoặc 
không phải là một khuôn mặt;

- Thực hiện hồi quy trên tọa độ hình chữ nhật giới hạn; 
- Bản địa hóa các mốc mặt.
Mỗi nhiệm vụ này có một trọng số được chỉ định: cho 

P-Net và R-Net 1 = 1, 2 = 3 = 0,5, tương ứng với O-Net 1 = 
1, 2 = 0,5, 3 = 1.

Hình 2.4: Kiến trúc các mạng con của MTCNN
MTCNN phát hiện khuôn mặt và định vị điểm đặc trưng, độ chính xác được cải thiện đáng kể so với thuật toán hiện 

đại trước đây và nó có hiệu suất xử lý thời gian thực. Kết quả thí nghiệm của MTCNN đạt được khá tốt (đã đạt mức độ tốt 
hơn các phương pháp state-of-the-art) với tốc độ video thời gian thực, ảnh đầu vào đạt được 640×480 pixcels, với khuôn 
mặt kích thước tối thiểu là 20×20 pixcels. Độ chính xác (với bộ dữ liệu FDDB [7] - bộ dữ liệu chứa 5171 khuôn mặt được 
đánh nhãn trong 2845 ảnh), đã đạt được độ chính xác đến 0,9504 (trong khi các thuật toán khác đạt từ 0,8590 đến 0,9173). 
Do đó, nhóm tác giả  sử dụng phương pháp phát hiện khuôn mặt bằng MTCNN cho hệ thống điểm danh sinh viên.

2.3. Mô-đun nhận dạng mặt và kiểm soát người đến học
Nhận dạng khuôn mặt trong mô hình này được thực hiện dựa trên mạng học sâu FaceNet. FaceNet là một mạng nơ-

ron sâu được sử dụng để trích xuất các đặc trưng từ hình ảnh khuôn mặt của một người. Nó được xuất bản vào năm 2015 
bởi các nhà nghiên cứu của Google, Schroff và các cộng sự [6]. 

FaceNet lấy hình ảnh khuôn mặt của một người làm đầu vào và xuất ra một vector gồm 128 số thể hiện những đặc 
trưng quan trọng nhất của khuôn mặt. Trong học máy, vector này được gọi là nhúng (embedding). Về cơ bản, FaceNet 
lấy khuôn mặt của một người và nén nó thành một vector gồm 128 số. Lý tưởng nhất là nhúng các khuôn mặt tương 
tự cũng tương tự.

Hình 2.5: FaceNet lấy hình ảnh của một khuôn mặt làm đầu vào và xuất ra vector nhúng
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Để nhận dạng mặt người, nhóm tác giả sử dụng thuật toán SVM [8]. SVM (máy vector hỗ trợ) tạo ra một siêu phẳng tối 
ưu để phân loại các lớp của tập dữ liệu huấn luyện dựa trên các đặc điểm khác nhau của khuôn mặt. Kích thước của siêu 
phẳng nhỏ hơn một so với số lượng đối tượng. Có thể áp dụng các nhân khác nhau để xem bộ phân loại sử dụng các tính 
năng nào để loại bỏ các tính năng được yêu cầu. Với SVM giúp chúng ta tìm ra được khuôn mặt nào đó gần với khuôn mặt 
nào nhất đã được đào tạo.

* Thuật toán kiểm soát người học:
Trong mô hình này thuật toán kiểm soát người học được thực hiện bằng sự kết hợp của 3 kỹ thuật: MTCNN để phát 

hiện khuôn mặt, FaceNet để trích xuất đặc trưng khuôn mặt và SVM để nhận diện mặt (Hình 2.6). 

Hình 2.6: Mô hình nhận dạng mặt

Quy trình thực hiện gồm các bước như sau:
- Bước 1 - Phát hiện mặt: Sử dụng MTCNN để thu thập 

ảnh mặt của sinh viên và lưu vào từng thư mục tương ứng 
với từng người (Hình 2.6).

- Bước 2 - Huấn luyện mạng - lưu mô hình. Sử dụng 
FaceNet. Sửa đổi lớp SVM cuối cùng để chỉ sửa đổi các 
huấn luyện dữ liệu và xác định những người trong danh 
sách cần nhận dạng. Tiến hành đọc dữ liệu ảnh ở các thư 
mục, chuyển chúng thành dạng “one host vector” và tiến 
hành quá trình huấn luyện. Kết quả trả về là file facemodel.
pkl dữ liệu huấn luyện ảnh của những người trong danh 
sách thư mục ảnh. 

- Bước 3 - Nhận dạng mặt và kiểm soát người học: 
+ Tải mô hình FaceNet (đã điều chỉnh lớp SVM);
+ Tải file dữ liệu đã huấn luyện (file facemodel.pkl);
+ Đọc ảnh từ camera;
+ Sử dụng mạng MTCNN để phát hiện ra vùng ảnh có 

khuôn mặt, sau đó dùng Facenet để so sánh vùng ảnh đó 
với dữ liệu đã huấn luyện, nếu so khớp với độ chính xác 
thỏa mãn ngưỡng cho phép thì đưa ra danh tính của người 
đó lưu thông tin ngày giờ đến học, lớp học vào tệp CSV, 
nếu không thì đưa ra thông báo “không biết”.

Sau khi quá trình nhận diện kết thúc, hệ thống sẽ 
thực hiện chức năng Ghi nhận người đến học và lưu trữ 
lên website quản lý thông tin học tập. Giáo viên sẽ up tệp 
CSV thông tin điểm danh học lên hệ thống website quản 
lý thông tin học tập https://avmu.info/ để có thể tự động 
tổng hợp và tính điểm cho cuối kỳ.

3. CÀI ĐẶT THỬ NGHIỆM 
Mô hình được cài đặt thử nghiệm bằng ngôn ngữ 

Python, webstie được xây dựng bằng ngôn ngữ PhP/
MySQL, chạy trên máy tính HP Workstation Z840 - 8 core 16 
luồng 3,5 Ghz tubo 3,8 Ghz, card đồ họa Nvidia GTX 1050Ti 
4G DDR5 128bit, hệ điều hành Win 10. Sử dụng 3 camera 

IPC-HFW1431SP-S4 giám sát tại 3 phòng học - phòng máy 
tính chuyên dụng tại tầng 3 nhà A4 của Khoa Công nghệ 
thông tin - Trường Đại học Hàng hải Việt Nam để kiểm soát 
người đến học.

Để thử nghiệm và đánh giá độ tin cậy của hệ thống, 
nhóm đã thực hiện cho 5 lớp học phần của môn Tin học 
văn phòng với tổng số thí sinh của 5 lớp là 193 sinh viên. 
Hệ thống sẽ tạo ra 5 thư mục để lưu thông tin điểm danh 
học của 5 lớp học phần này. Mỗi thư mục sẽ chứa 4 thư 
mục con liên quan đến nhận dạng và kiểm soát học của 
mỗi lớp gồm: thông tin sinh viên (StudentDetails), thông 
tin ảnh mặt để huấn luyện (TrainingImage), thông tin gán 
nhãn cho ảnh mặt (TrainingImageLabel), thông tin điểm 
danh đến học (Attendance).

Với kế hoạch tổ chức dữ liệu như trên, chương trình 
được xây dựng với 3 chức năng chính: 

- Thu thập ảnh mặt và ghi danh người học: Thu thập 
ảnh sinh viên và ghi danh sinh viên vào danh sách lớp học. 
Mỗi sinh viên hệ thống tự động thu thập từ 10 đến 20 ảnh 
để có thể chụp được nhiều hướng mặt của sinh viên với 3 
hướng chủ đạo như hình sau: quay trái, thẳng mặt, quay 
phải (Hình 3.1).

Hình 3.1: Các hướng chụp ảnh mặt để lấy mẫu huấn luyện
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- Kiểm soát người đến học: Nhận dạng người đến học qua mặt và lưu thông tin cá nhân, thời gian và ngày học lưu thông 
tin vào tệp CSV. Sau mỗi buổi học, giáo viên sẽ up lên website quản lý thông tin học tập (Hình 3.2). 

Hình 3.2: Kiểm soát người đến học
- Kiểm soát người học ra về: Nhận dạng sinh viên qua ảnh mặt ra về, lưu thông tin, thời gian đến học, thời gian ra về và 

ngày học vào tệp CSV, giáo viên sẽ up lên website quản lý thông tin học tập để tổng hợp và báo cáo (Hình 3.3).

Hình 3.3: Giao diện kiểm soát người học ra khỏi lớp

4. ĐÁNH GIÁ ĐỘ CHÍNH XÁC NHẬN DẠNG MẶT KHI 
TÍCH HỢP HỆ THỐNG

Độ chính xác khi nhận diện của hệ thống được đánh 
giá theo công thức sau:

(3)

Thử nghiệm cho 193 sinh viên của 5 lớp học phần tin 
học văn phòng, độ chính xác của thuật toán nhận dạng 
ảnh mặt sinh viên điểm danh sau khi tích hợp vào hệ thống 
được kết quả trong Bảng 4.1.

Bảng 4.1. Kết quả kiểm tra độ chính xác nhận dạng mặt

STT Lớp học phần Số SV Số buổi học Độ chính xác

1 17102_N01 42 12 96,2%

2 17102_N02 44 12 97,7%

3 17102_N03 44 12 96,5%

4 17102_N04 42 12 97,6%

5 17102_N05 21 12 98,5%

Tổng/
Trung 
bình

193 97,3%
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Từ Bảng 4.1 trên cho thấy độ chính xác nhận dạng 
đúng trung bình là 97,3%, trường hợp một số ảnh sai là do 
có sự sai khác ánh sáng giữa ảnh ghi nhận (lần đầu để lưu 
trữ) với ảnh thực hiện kiểm tra.

5. KẾT LUẬN
Thông qua nghiên cứu, nhóm tác giả đã xây dựng 

thành công mô hình điểm danh người học bằng nhận 
dạng khuôn mặt nhằm hỗ trợ công tác khảo thí và quản 
lý đào tạo. Hệ thống chạy ổn định, nhận dạng chính xác 
khuôn mặt của người học với tỉ lệ chính xác trung bình là 
97,3%. Ngoài ra, sản phẩm của nghiên cứu cũng bao gồm 
một hệ thống website trực tuyến nhằm quản lý thông tin 
đào tạo hỗ trợ giáo viên tổng hợp tình hình học tập và xuất 
bảng theo dõi học tập cuối kỳ. Một số hạn chế liên quan 
tới điều kiện môi trường ánh sáng thu thập ảnh mẫu cho 
huấn luyện sẽ cần được tìm hiểu kỹ hơn để tăng độ chính 
xác của quá trình nhận dạng.
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TÓM TẮT: Bài báo trình bày phương pháp để đánh 
giá các thông số của ô tô lai dựa trên phân tích quỹ 
đạo GPS và các dữ liệu thu được từ cảm biến gia tốc, 
để xác định các dữ liệu về gia tốc tiếp tuyến, gia tốc 
pháp tuyến, độ dốc của mặt đường và công suất tức 
thời của xe trên toàn bộ tuyến đường. Phương pháp 
này bao gồm một thuật toán để cải thiện độ chính 
xác của sai số vị trí, tốc độ lấy mẫu thấp của quỹ đạo 
GPS và loại bỏ sai số tích lũy của các dữ liệu thu được 
từ gia tốc kế và con quay hồi chuyển. Dữ liệu này có 
thể được sử dụng để đánh giá các yêu cầu đối với hệ 
truyền động kéo của ô tô lai và tối ưu hóa các thông 
số của nó.

TỪ KHÓA: GPS, gia tốc kế, xe lai, tối ưu hóa, mô hình 
động lực học.

ABSTRACT: This paper presents a method for the 
optimization of hybrid vehicle parameters based 
on analysis of the vehicle GPS-tracktogether with 
accelerometer data, yields data on the tangential 
and normal acceleration, on the road profile slope 
angle, and on the vehicle instantaneous power over 
its entire route. The method comprises an algorithm 
to improve the accuracy of the results related to the 
poor position estimation, the low sampling rate of 
the GPS-track data and eliminates the cumulative 
error of the data obtained from the accelerometer 
and gyposcope. This data can be used to evaluate 
the requirements for the traction drive system of the 
hybrid and optimize its parameters.

KEYWORDS: GPS, accelerometer, hybrid, optimizatio, 
dynamic model.

Phương pháp đánh giá các thông số của ô tô lai 
dựa trên phân tích quỹ đạo chuyển động GPS 
và dữ liệu từ cảm biến MPU 9250

ª TS. TRẦN XUÂN TRUNG; TS. NGUYỄN HỮU NAM; TS. PHÙNG VĂN BÌNH
Học viện Kỹ thuật Quân sự

ª TS. VŨ HẢI HÀ
Viện Tự động hóa Kỹ thuật Quân sự

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Ngày nay, tiêu chuẩn khí thải đối với các xe cơ giới 

ngày càng khắt khe, vấn đề cạn kiệt trữ lượng dầu thế giới 
và tăng giá nhiên liệu đòi hỏi ngành công nghiệp ô tô dần 
từ bỏ động cơ đốt trong (ICE) truyền thống. Phương án 
thay thế là xe điện và xe lai (hybrid).

Dưới góc nhìn mạng lưới truyền tải điện, hiện tại cơ sở 
hạ tầng chưa thể đáp ứng cho việc chuyển sang sử dụng xe 
chạy hoàn toàn bằng điện. Giải pháp là ưu tiên phát triển 
xe lai, có nghĩa là vừa có động cơ đốt trong truyền thống, 
vừa có động cơ điện. Động cơ đốt trong làm việc trong chế 
độ tối ưu có thể giảm đáng kể nhiên liệu, từ đó là giảm khí 
thải ra môi trường. Xét về cấu trúc, hệ truyền động của xe 
lai là một hệ thống phức tạp của các thành phần cơ khí và 
điện (Hình 1.1), mỗi thành phần có một bộ thông số riêng. 
Dung lượng bộ lưu trữ (siêu tụ điện và/hoặc pin lưu trữ), 
công suất danh định của nguồn năng lượng sơ cấp (ICE + 
máy phát), công suất động cơ quyết định đến các thông số 
vận hành và lượng nhiên liệu tiêu thụ của xe [1,2]. 

Việc tối ưu các đại lượng trên có thể đạt được bằng 
cách tối ưu hóa thiết kế và lựa chọn các bộ phận truyền 
động phù hợp. 

Hình 1.1: Cấu trúc của xe Hybrid kiểu nối tiếp
Để xác định mức tiêu thụ nhiên liệu/điện năng của 

một chiếc ô tô chuyển động, người ta đã sử dụng nhiều 
phương pháp khác nhau, một trong số đó là thử nghiệm 
sự vận hành của ô tô theo một chu trình tiêu chuẩn NEDC 
(New European Driving Cycle) (Hình 2.1), bao gồm một bộ 
thông số để mô tả chuyển động của xe trong điều kiện 
thực tế [3,4]. Tuy nhiên, NEDC bị đánh giá không đủ tin cậy 
do không biểu diễn được sự thay đổi của gia tốc tại thời 
điểm tăng tốc, thời điểm giảm tốc tức thời (phanh) và sự 
thay đổi hướng chuyển động của xe, dẫn đến kết quả đánh 
giá lượng tiêu thụ nhiên liệu/điện năng giữa thử nghiệm 
và thực tế là không trùng nhau [4]. Để khắc phục điều này, 
đòi hỏi cần phải có một phương pháp thu được các bộ 
dữ liệu chính xác về quỹ đạo chuyển động của ô tô đang 
chuyển động theo thời gian.
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Hình 1.2: Chu trình lái xe mới của châu NEDC
 Dữ liệu gia tốc của ô tô có thể được lấy từ cảm biến 

gia tốc được tích hợp trong xe. Tuy nhiên, sự rung, lắc trên 
đường trong quá trình chuyển động của xe sẽ gây ra sai số 
trong phép đo, làm quỹ đạo chuyển động thu được có thể 
sẽ khác so với quỹ đạo thực của xe, do vậy không phù hợp 
để sử dụng cho việc phân tích [5]. Một giải pháp khác để có 
được những thông tin cần thiết về lộ trình là sử dụng định 
vị GPS. Nhược điểm của phương pháp này là tốc độ lấy 
mẫu thấp và độ chính xác của dữ liệu về vị trí bị ảnh hưởng 
bởi các yếu tố bên ngoài: thời tiết, nhà cao tầng, cây cối… 
Để cải thiện điều đó, các dữ liệu GPS cần phải được xử lý 
bằng cách sử dụng một thuật toán đặc biệt để chuyển đổi 
vị trí thành gia tốc và độ dốc (mặt đường) của xe theo thời 
gian trên toàn bộ tuyến đường. Kết quả nhận được có thể 
được sử dụng để hiệu chỉnh dữ liệu thu được từ gia tốc kế 
và con quay hồi chuyển.

2. THUẬT TOÁN XỬ LÝ QUỸ ĐẠO ĐƯỜNG ĐI GPS
2.1. Hệ thống định vị toàn cầu GPS
GPS là hệ thống định vị toàn cầu do Mỹ phát triển và 

vận hành. GPS là tên viết tắt của cụm từ “Global Positioning 
System”, nó là một hệ thống bao gồm nhiều vệ tinh bay 
trên quỹ đạo phía trên trái đất ở độ cao 20.200 km. Có ít 
nhất 24 vệ tinh GPS hoạt động khoảng 95% thời gian. Năm 
2011 có thêm 3 vệ tinh nữa và hiện nay tổng cộng có ít 
nhất là 27 vệ tinh đang hoạt động liên tục [6,7].

Hệ thống định vị GPS hiện đại cung cấp các tọa độ địa 
lý tương đối chính xác với sai số vị trí không vượt quá ± 1 
m và sai số đo độ cao khoảng ± 10 m. Tuy nhiên, không thể 
sử dụng trực tiếp dữ liệu nhận được từ bộ thu GPS, vì: tọa 
độ vị trí của đối tượng đang chuyển động nhận được trung 
bình khoảng một lần/giây (có thể lâu hơn, phụ thuộc vào 
thiết bị thu GPS được sử dụng), nhưng chúng có thể chứa 
sai số và việc sử dụng phương pháp nội suy không giải 
quyết được vấn đề xử lý lỗi trong các tọa độ GPS này do 
liên quan đến hiện tượng nhiễu của thiết bị thu và dẫn đến 
việc trạng thái của ô tô tại thời điểm đang dừng (không 
chuyển động) không được thể hiện chính xác.

2.2. Xử lý gia tốc bằng thuật toán xấp xỉ
Giả sử ô tô chuyển động giữa các điểm mút (điểm 

tham chiếu) với gia tốc không đổi. Các thông tin về xe 
trong khoảng giữa hai điểm này là không xác định. Bên 
cạnh đó, bản thân các điểm tham chiếu này cũng có thể 
không phải là vị trí chính xác của ô tô tại các thời điểm cụ 
thể, bởi các vị trí này chứa các thông tin lỗi do sai số của 
hệ thống GPS. Do đó, không cần thiết phải xác định chính 

xác các điểm đó trong phép tính xấp xỉ giá trị gia tốc như 
là một hàm phụ thuộc vào biến số là thời gian. Quỹ đạo 
chuyển động được mô tả bởi các công thức sau:

     

(1)

Trong đó: ax, ay, và az - Gia tốc theo các hướng x, y và z; 
Vx, Vy và Vz - Vận tốc; x, y và z - Các tọa độ của ô tô.

Đối với bất kỳ tập hợp các điểm tham chiếu theo thời 
gian, giá trị gia tốc cần thiết để ô tô đi từ điểm tham chiếu 
này đến điểm tham chiếu liền kề tiếp theo có thể được tính 
bởi công thức sau:

 

(2)

Trong đó: ai [n] - Gia tốc của ô tô khi chuyển động từ 
điểm n đến điểm n+1 theo phương x, y và z; t[n], t[n+1] 

 
- 

Thời gian tại điểm n và n+1; x [n], t[n+1] - Tọa độ của ô tô tại 
điểm n và n+1 theo phương x; vi [n] 

 
- Vận tốc ban đầu tại 

điểmn; và f - Hệ số xấp xỉ, có thể thay đổi từ 0 đến 1.
Hệ số xấp xỉ xác định mức độ bám theo các điểm 

tham chiếu của đường quỹ đạo chuyển động mới được tạo 
thành bởi công thức (1). Nếu hệ số bằng 1, đường quỹ đạo 
sẽ đi qua các điểm tham chiếu. Nếu hệ số nhỏ hơn 1, nó sẽ 
nằm gần các điểm tham chiếu. 

Đường quỹ đạo chuyển động của ô tô với hệ số xấp 
xỉ bằng 1 có độ dao động lớn, ứng với trường hợp khi ô tô 
giảm tốc và dừng, gia tốc của xe sẽ thay đổi và bằng giá trị 
âm và sau đó tiến đến giá trị 0. Khi hệ số bằng 0,6, quỹ đạo 
tương đối trơn nhưng có xu hướng đi lệch ra xa các điểm 
tham chiếu một khoảng lớn hơn sai số của bộ thu GPS. 
Kết quả tốt nhất thu được với hệ số xấp xỉ bằng 0,8, khi đó 
đường quỹ đạokhông có độ dao động và bám theo các 
điểm tham chiếu.

Hình 2.1: Một phần quỹ đạo đã được xử lý
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2.3. Hiệu chỉnh các dữ liệu thu được bằng gia tốc 
kế và con quay hồi chuyển

Mặc dù, các thiết bị định vị dựa trên công nghệ GPS 
được sử dụng rộng rãi, nhưng nhược điểm của hệ thống 
này là tốc độ lấy dữ liệu thấp và độ chính xác dữ liệu bị ảnh 
hưởng bởi môi trường xung quanh: thời tiết, nhà cao tầng, 
cây cối… Để giải quyết vấn đề này, có thể sử dụng gia tốc 
kế và con quay hồi chuyển. Gia tốc thu được từ gia tốc kế 
hoàn toàn không phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài.

Gọi quỹ đạo được tạo bởi các dữ liệu đã được xử lý thu 
được bằng GPS là quỹ đạo nội suy, quỹ đạo bởi gia tốc kế 
và con quay hồi chuyển là quỹ đạo gia tốc.

Khi xử lý dữ liệu thu được từ gia tốc kế và con quay hồi 
chuyển, cần phải tính đến việc dữ liệu đó có sai số. Bởi, khi 
thực hiện phép tính tích phân, sẽ có sai số tích lũy trong 
đại lượng vận tốc và vị trí (xem công thức 1). Tuy nhiên, 
nếu kết hợp cùng quỹ đạo nội suy, tuy có thể có lỗi vị trí tức 
thời, nhưng không chứa sai số tích lũy, các dữ liệu gia tốc 
này có thể được sử dụng cho hiệu chỉnh. 

Bằng cách theo dõi độ lệch của quỹ đạo gia tốc so với 
quỹ đạo nội suy, các giá trị gia tốc có thể được hiệu chỉnh 
sao cho sai số của phép tính tích phân được loại bỏ bằng 
biểu thức sau:

  
(3)

Trong đó: ax_hc [k+1], ay_hc [k+1] 
 
- Gia tốc của quỹ đạo 

hiệu chỉnh tại thời điểm [k+1]; ax_gt[k+1] , ay_gt[k+1] 
 
- Gia tốc 

thu được bởi gia tốc kế tại thời điểm [k+1] ; Khc - Hệ số hiệu 
chỉnh; xGPS [k+1], yGPS [k+1] 

 
- Các tọa độ của quỹ đạo nội suy 

tại thời điểm [k+1]; xhc [k], yhc [k]
 
- Các tọa độ của quỹ đạo 

hiệu chỉnh tại thời điểm [k] .
Hiệu chỉnh được thực hiện với việc thay đổi hệ số Khc 

sao cho quỹ đạo hiệu chỉnh có xu hướng tiến sát tới quỹ 
đạo nội suy. 

Hình 2.2: Cảm biến và bộ điểu khiển sử dụng trong thực nghiệm
Trong thực nghiệm sử dụng vi điều khiển MPU 9250 

của hãng InvenSense (Hình 2.2a), tích hợp trong nó 3 trục 
gia tốc hướng (Accelerometer), 3 trục góc quay (Gyroscope) 
[8], được điều khiển bởi bản mạch МК19.2 (Hình 2.2b) có 
vi điều khiển TMS320F28335 của hãng Texas Instruments 
(TI) [9]. Sử dụng ngôn ngữ C++ trên phần mền Code 
Composer Studio (CCS) của hãng Texas Instruments (TI) để 
viết chương trình đọc giá trị gia tốc, góc quay từ MPU9250, 
thuật toán xử lý hiện tượng “trôi” gây ra sai số khi nhận các 
dữ liệu từ hai cảm biến gia tốc và cảm biến con quay hồi 
chuyển có trong MPU9250 bằng phương pháp sử dụng bộ 
lọc Madgwick [10,11,12]. 

2.4. Phép tính gia tốc tiếp tuyến và gia tốc pháp tuyến
Để tính toán lực kéo của ô tô tại một điểm bất kỳ trong 

quỹ đạo chuyển động, cần thiết xác định giá trị của gia tốc 
tiếp tuyến ai và gia tốc pháp tuyến an. Gia tốc tiếp tuyến 
liên quan đến giá trị vận tốc tuyệt đối của ô tô, còn gia tốc 
pháp tuyến xác định bán kính góc cua của xe. 

Gia tốc tiếp tuyến và pháp tuyến của ô tô khi thay đổi 
hướng chuyển động có thể được xác định bằng phép biến 
đổi tọa độ (Hình 2.3): 

(4)

Hình 2.3: Phương pháp biến đổi trong tọa độ cực
Vận tốc trong hệ tọa độ cực được tính bằng công thức:
    

(5)

Trong đó: v - Giá trị tuyệt đối của vận tốc và θ - Góc của 
vector vận tốc.

3. MÔ HÌNH ĐỘNG LỰC HỌC CỦA Ô TÔ
Ô tô được mô hình hóa bởi các phương trình vi phân 

động lực học tương ứng dựa trên các định luật vật lý mô 
tả chuyển động của nó. Công suất và mô-men đặt lên trục 
động cơ là những đại lượng đặc trưng cho động lực học, 
còn vận tốc tuyến tính và vận tốc góc, gia tốc tuyến tính và 
gia tốc pháp tuyến được gọi là các thông số chuyển động 
học của xe [13]. Mô hình này được đánh giá là tin cậy để 
nghiên cứu khả năng của hệ truyền động kéo và giải thích 
việc sử dụng gia tốc thu được từ công thức (4) để đánh giá 
các thông số cần thiết của hệ dẫn động.

Hình chiếu của tổng vector các lực tác dụng lên ô tô 
đang chuyển động                                                    lên các trục 
Ox và Oz được mô tả bằng các biểu thức:

    (6)
      

(7)
Trong đó:  FT - Lực kéo;  FG - Hình chiếu của trọng lực 

theo phương ngang; FA - Lực cản không khí; FR  - Lực ma sát 
lăn của các bánh xe; R1, R1 - Các phản lực tác dụng lên các 
bánh xe; α - Góc nghiêng của mặt đường.

Hình 3.1: Mô hình động lực học của ô tô
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Từ phương trình (5) thu được lực kéo cần thiết:

    (8)

Bằng cách nhân lực kéo với vận tốc, ta xác định được 
công suất động cơ:

     (9)
Mô-men xoắn trên trục của động cơ kéo, không tính 

đến hiệu suất của hộp số, được tính theo bán kính bánh xe  
Rbx và tỷ số truyền của hộp số i:

    (10)

Để phân tích chính xác cũng cần tính đến rằng, trong 
thực tế khi chuyển động, ô tô luôn chịu sự tác dụng của các 
lực theo phương ngang, đó có thể là: lực thành phần của 
trọng lực; lực của gió; lực ngẫu nhiên nào đó khi đi qua chỗ 
mấp mô của mặt đường… Dưới tác dụng của những lực 
này, xuất hiện hiện tượng “bẻ lái”, nguyên nhân là do vector 
vận tốc của bánh xe so với mặt phẳng quay của nó bị lệch 
một góc σps, góc lệch này có thể có độ lớn từ 7 - 80 [14], điều 
này dẫn đến tăng hệ số ma sát giữa lốp và mặt đường.

Công thức tổng quát của lực ma sát lăn: 
    

(11)
Trong đó: fi

 

- Tổng hệ số ma sát lăn khi chuyển động 
của ô tô;

n - Số lượng bánh xe [14];
Lực cản không khí (FA) là lực cản khí động học tác 

dụng lên xe khi chuyển động về phía trước, được tính bằng 
công thức sau: 

     (12)

Trong đó: cx - Hệ số lực cản không khí, phụ thuộc và 
hình dáng của xe, cx nhận giá trị 0,15 - 0,7; p - Khối lượng 
riêng của không khí (kg/m3), p = 1,225 kg/m3; A - Diện tích 
mặt trước của ô tô (m2) [14].

4. THỬ NGHIỆM
Thử nghiệm được tiến hành trên ô tô 4 chỗ. Quỹ đạo 

nội suy, quỹ đạo gia tốc và quỹ đạo hiệu chỉnh được mô tả 
trên Hình 4.1. Việc hiệu chỉnh được thực hiện với việc thay 
đổi hệ số Khc. Quỹ đạo hiệu chỉnh có xu hướng tiến sát tới 
quỹ đạo nội suy, nhưng không trùng nhau hoàn toàn.

Hình 4.1: Các quỹ đạo gốc và quỹ đạo hiệu chỉnh

Công suất cần thiết của động cơ được tính bằng tích 
của lực kéo và vận tốc của ô tô theo công thức (9). Trên 
Hình 4.2 mô tả công suất của ô tô đang chuyển động, các 
điểm cực đại của công suất ứng với thời điểm xe tăng tốc. 
Phần đồ thị nằm dưới trục hoành, biểu thị các khoảng thời 
điểm xe giảm tốc độ (đạp phanh).

Hình 4.2: Đồ thị công suất, lực kéo và vận tốc  

5. KẾT LUẬN
Phương pháp phân tích và xử lý dữ liệu đã cung cấp 

những thông tin cần thiết và chính xác về quỹ đạo chuyển 
động của xe ô tô dựa trên hệ thống định vị toàn cầu GPS và 
được hiệu chỉnh bằng các dữ liệu thu được từ các cảm biến 
gia tốc và cảm biến góc. Với việc xác định tương đối chính 
xác giá trị của vận tốc tại mọi thời điểm bất kỳ trong cả quá 
trình di chuyển theo một quỹ đạo nhất định, giúp xác định 
được công suất tức thời tương ứng và theo đó là mức năng 
lượng tiêu thụ cho quãng đường đã đi được. 

Các dữ liệu này có thể được sử dụng cho việc mô 
phỏng, tối ưu hóa các thông số hệ truyền động của xe 
Hybrid để so sánh, đánh giá sự tiết kiệm nhiên liệu so với 
ô tô truyền thống.
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TÓM TẮT: Các quy định của pháp luật về vận chuyển 
hàng nguy hiểm (HNH) trên đường thủy nội địa 
(ĐTNĐ) có vai trò đặc biệt quan trọng trong kiểm soát 
hoạt động vận chuyển HNH. Tuy nhiên, vấn đề hoàn 
thiện cơ sở pháp lý cho hoạt động vận chuyển HNH 
trên ĐTNĐ phát triển bền vững chưa được quan tâm. 
Các quy định của pháp luật về vấn đề này còn khá sơ 
sài, tồn tại nhiều bất cập, thiếu sót. Trong nghiên cứu 
này, nhóm tác giả sẽ chỉ ra những tồn tại, bất cập của 
pháp luật hiện hành về vận chuyển HNH trên ĐTNĐ, 
từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện chế 
định pháp luật về vận chuyển HNH trên ĐTNĐ.

TỪ KHÓA: Hàng nguy hiểm, vận chuyển, pháp luật, 
đường thủy nội địa.

ABSTRACT: The legal provisions on the transport 
of dangerous goods on inland waterways play a 
particularly important role in controlling dangerous 
goods transportation. However, the issue of perfecting 
the legal basis for the transport of dangerous goods 
on inland waterways for sustainable development has 
not been paid attention. The provisions of the law on 
this issue is rather sketchy, exist many inadequacies 
and shortcomings. In this study, the authors will point 
out the shortcomings and inadequacies of the current 
law on transporting dangerous goods on inland 
waterways. From there, some solutions are proposed 
to improve the legal regulation on on the transport of 
dangerous goods on inland waterways.

KEYWORDS: Dangerous goods, transportation, law, 
inland waterways.

Phân tích tổng quan pháp luật Việt Nam 
về vận chuyển hàng nguy hiểm trên đường thủy nội địa

ª TS. PHAN VĂN HƯNG
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

ª ThS. NGUYỄN CAO HIẾN
Bộ Giao thông vận tải

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong thập kỷ qua, cùng với việc tăng nhanh về lưu 

lượng và tải trọng vận tải trên ĐTNĐ, hoạt động vận chuyển 
các chất nguy hiểm, độc hại bằng các phương tiện thủy 

nội địa tại Việt Nam cũng tăng nhanh cả về lượng hàng 
hóa và loại HNH. Mặc dù được đánh giá là phương thức 
vận tải có nhiều ưu thế nổi trội, thế nhưng việc vận chuyển 
HNH bằng phương thức này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, sự 
cố gây ô nhiễm môi trường. Việc phát tán chất nguy hiểm, 
độc hại vào môi trường tự nhiên có thể tạo thành những 
thảm họa môi trường, gây thiệt hại lớn về người và ảnh 
hưởng không nhỏ tới sự phát triển của nền kinh tế - xã hội. 
Có thể kể đến một số sự cố điển hình như vụ nổ tàu Hải An 
16 trong lúc làm hàng tại cầu cảng K99, quận Hải An ngày 
21/9/2017 khi đang chở 3.900 m3 xăng A92 khiến 3 thủy 
thủ bị thương [1]. Hay gần đây, ngày 23/3/2020 tại Đồng 
Nai đã xảy ra vụ cháy tàu chở xăng số hiệu LA-073.86 gây 
hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm chết 3 người [2]… Có 
nhiều nguyên nhân dẫn đến các sự cố liên quan đến HNH 
vận chuyển trên ĐTNĐ. Trong đó, các khiếm khuyết của 
pháp luật về vấn đề này đóng vai trò đặc biệt quan trọng.

Pháp luật về vận chuyển HNH trên ĐTNĐ là tổng hòa 
các chế định về đóng gói, bảo quản, xếp dỡ; cấp giấy phép 
vận chuyển; công tác đào tạo, huấn luyện; lập kế hoạch 
phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó sự cố; kiểm soát và quản 
lý ô nhiễm… Trong phạm vi bài báo, các tác giả tập trung 
nghiên cứu các quy định của pháp luật về đóng gói, bảo 
quản, xếp dỡ; cấp giấy phép; vận chuyển HNH trên ĐTNĐ 
và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định của 
pháp luật có liên quan về vấn đề này.

2. QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ VẬN CHUYỂN 
HNH TRÊN ĐTNĐ

2.1. Khái niệm về HNH và danh mục HNH
Thuật ngữ HNH được nhắc tới trong nhiều tài liệu tùy 

theo góc độ tiếp cận. Với tư cách là đối tượng của hoạt 
động vận chuyển, tại Điều 3 Nghị định số 42/2020/NĐ-CP 
ngày 08/4/2020 của Chính phủ quy định danh mục hàng 
hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng 
phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển 
hàng hóa nguy hiểm trên ĐTNĐ (Nghị định số 42/2020/
NĐ-CP) quy định: HNH là hàng hóa có chứa các chất nguy 
hiểm khi chở trên đường bộ hoặc ĐTNĐ có khả năng gây 
nguy hại tới tính mạng, sức khỏe con người, môi trường, an 
toàn và an ninh quốc gia. Theo tính chất hóa, lý, HNH được 
phân thành 9 loại và nhóm loại sau:

Bảng 2.1. Danh mục HNH theo Nghị định số 42/2020/NĐ-CP
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Loại Nhóm HNH

1 1.x. Chất nổ và vật phẩm dễ nổ

1.1. Chất và vật phẩm có nguy cơ nổ rộng

1.2. Chất và vật phẩm có nguy cơ bắn tóe nhưng không nổ rộng

1.3. Chất và vật phẩm có nguy cơ cháy và nguy cơ nổ nhỏ hoặc bắn 
tóe nhỏ hoặc cả hai, nhưng không nổ rộng

1.4. Chất và vật phẩm có nguy cơ không đáng kể

1.5. Chất rất không nhạy nhưng có nguy cơ nổ rộng

1.6. Vật phẩm đặc biệt không nhạy, không có nguy cơ nổ rộng

2 2.x. Khí

2.1. Khí dễ cháy

2.2. Khí không dễ cháy, không độc hại

2.3. Khí độc hại

3 3. Chất lỏng dễ cháy và chất nổ lỏng khử nhạy

4 4.x. Chất rắn dễ cháy

4.1. Chất rắn dễ cháy, chất tự phản ứng và chất nổ rắn được ngâm 
trong chất lỏng hoặc bị khử nhạy

4.2. Chất có khả năng tự bốc cháy

4.3. Chất khi tiếp xúc với nước tạo ra khí dễ cháy

5 5.x. Các chất oxi hóa và các chất peroxit hữu cơ

5.1. Chất ôxi hóa

5.2. Perôxít hữu cơ

6 6.x. Các chất độc và các chất nhiễm độc

6.1. Chất độc

6.2. Chất gây nhiễm bệnh

7 Các chất phóng xạ

8 Các chất ăn mòn

9 Chất và vật phẩm nguy hiểm khác

Cùng với đó, pháp luật đã liệt kê danh mục cụ thể 
2921 chất nguy hiểm làm căn cứ để ban hành quy chế 
pháp lý ứng xử đối với từng loại, nhóm loại.

Theo quy định trên, những hàng hóa trong quá trình 
bảo quản, lưu kho, vận chuyển, xếp dỡ, giao nhận... có thể 
phát sinh những nguy hiểm như bùng cháy, bùng nổ, ăn 
mòn phá hủy phương tiện vận tải, gây ngộ độc, phát tán 
phóng xạ, gây thiệt hại lớn đến tính mạng, sức khỏe con 
người, phá hủy và làm hư hỏng công trình, phương tiện, 
hàng hóa và môi trường sống… đều được gọi là HNH. Thứ 
tự của loại, nhóm loại HNH nêu trên không phản ánh mức 

độ nguy hiểm tăng hay giảm dần của HNH mà đang tiệm 
cận với cách phân loại và danh mục HNH được chuyên chở 
trên thế giới theo quy định của Bộ luật vận chuyển HNH 
bằng đường biển [3]. 

2.2. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp giấy phép 
vận chuyển HNH

Nghị định số 42/2020/NĐ-CP đã phân định thẩm 
quyền cấp giấy phép cụ thể cho một số bộ quản lý ngành 
đối với các loại HNH. Việc các bộ cấp giấy phép vận chuyển 
HNH không phải là sự “ôm đồm” quyền hạn mà do HNH có 
nguy cơ cao xảy ra sự cố, đe dọa đến môi trường, hệ sinh 
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thái, sức khỏe, tính mạng con người cũng như kinh tế - xã 
hội nên cần có sự quản lý tập trung, thống nhất ở Trung 
ương. HNH thường gắn với các yếu tố chuyên môn nghiệp 
vụ, kỹ thuật phức tạp, tuân theo nhiều quy định của pháp 
luật quốc tế; việc vận chuyển mang tính liên vùng, miền, 
nếu để chính quyền địa phương trực tiếp thực hiện, có thể 
sẽ vượt ngoài khả năng đáp ứng dẫn đến tình trạng quá 
tải công việc và sẽ làm cho chính quyền địa phương không 
vận hành hiệu quả [4]. Hiện một số Bộ có thẩm quyền cấp 
giấy phép vận chuyển HNH là:

- Bộ Công an cấp Giấy phép vận chuyển HNH loại 1, 2, 
3, 4 và 9 (trừ hóa chất bảo vệ thực vật). 

- Bộ Khoa học - Công nghệ cấp Giấy phép vận chuyển 
HNH loại 5, 7 và 8.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp Giấy 
phép vận chuyển HNH là hóa chất bảo vệ thực vật.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép vận 
chuyển HNH loại 6 (đối với chất độc hại, chất lây nhiễm).

Ngoài ra, tại khoản 6 Điều 16 Nghị định số 42/2020/
NĐ-CP quy định một số trường hợp vận chuyển HNH không 
cần giấy phép vận chuyển. Đây là điểm mới so với các quy 
định trước đây do tính chất, mức độ và nguy cơ gây thiệt 
hại đối với những nhóm hàng này thấp hơn so với HNH 
cùng chủng loại với khối lượng lớn và các loại HNH khác. 

2.3. Đóng gói, xếp dỡ, lưu kho HNH
Trong quá trình vận chuyển, xếp dỡ và lưu giữ HNH 

trên ĐTNĐ tồn tại những nguy cơ gây ra sự cố, đặc biệt 
là va chạm từ phương tiện, máy móc trong quá trình neo, 
đậu, làm hàng tại cảng, bến thủy. Hậu quả là gây ra các vụ 
tràn dầu, rò rỉ hóa chất nguy hiểm ra sông, ảnh hưởng trực 
tiếp đến môi trường và hệ sinh thái.

Trong quá trình đóng gói, xếp dỡ và lưu giữ, phương 
thức phổ biến là cơ chế chất nguy hiểm, độc hại phát tán 
từ nguồn chứa (kho hàng, hầm hàng...) ra môi trường, 
đến các phòng làm việc của doanh nghiệp và khu dân cư 
quanh đó [5]. Do vậy, việc quan trọng là phải thực hiện việc 
đóng gói, xếp dỡ, lưu kho HNH bảo đảm đúng tiêu chuẩn, 
quy trình. Nghị định số 42/2020/NĐ-CP đã có một số quy 
định chung như sau:

- Bao bì, thùng chứa và việc đóng gói HNH trong lãnh 
thổ Việt Nam phải tuân thủ theo tiêu chuẩn quốc gia hoặc 
quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng với loại hàng hóa. 
Ðối với những loại, nhóm HNH chưa có tiêu chuẩn quốc 
gia hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thì thực hiện theo 
quy định của bộ quản lý chuyên ngành hoặc áp dụng các 
tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của quốc tế do bộ quản lý 
chuyên ngành công bố.

- Người xếp, dỡ HNH phải thực hiện xếp, dỡ theo quy 
định. Việc xếp, dỡ HNH phải do người thủ kho, người thuê 
vận tải hoặc người áp tải trực tiếp hướng dẫn và giám sát; 
thuyền trưởng quyết định sơ đồ xếp HNH trên phương tiện 
và việc chèn lót, chằng buộc phù hợp tính chất của từng 
loại, nhóm HNH. Không xếp chung các loại hàng hóa có 
thể tác động lẫn nhau làm tăng mức độ nguy hiểm trong 
cùng một khoang hoặc một hầm hàng của phương tiện. 
Đối với loại, nhóm HNH quy định phải xếp, dỡ, lưu giữ ở nơi 
riêng biệt thì việc xếp, dỡ phải thực hiện tại khu vực cầu 

cảng, bến, kho riêng biệt. 
- Nhà xưởng, kho chứa HNH phải đạt tiêu chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia; phải đáp ứng đủ các điều kiện về 
phòng, chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, an toàn và vệ 
sinh lao động theo quy định.

Hình 2.1: Các loại hình bốc xếp HNH tại cảng [6]
2.4. Hoạt động vận chuyển HNH trên ĐTNĐ
Việc vận chuyển HNH bằng phương tiện thủy nội địa 

thường có nguy cơ rủi ro cao hơn so với vận chuyển hàng 
hóa thông thường cũng như phương thức vận tải khác do 
(1) đặc thù của từng loại hàng hóa, khi vận chuyển HNH, 
đặc biệt là hóa chất có thể phát sinh khí độc, khí có thể 
cháy nổ hoặc các chất có khả năng gây ăn mòn kim loại 
vỏ tàu, thành hầm hàng, các chất có tính năng hấp thu và 
làm suy giảm oxi không khí [7]; hoặc một số loại hàng hóa 
độc hại có khả năng tự sinh nhiệt, sự tăng nhiệt ở mức đột 
biến dẫn đến nguy hiểm khi đang vận chuyển; (2) trong 
quá trình vận chuyển, hàng hóa bị xê dịch, hóa lỏng, lệch 
trọng tâm; rò rỉ hóa chất, ăn mòn, hư hại kết cấu hạ tầng; 
(3) do các yếu tố tự nhiên như điều kiện thời tiết cực đoan, 
mưa lũ, khan cạn hoặc (4) do cách thức vận chuyển HNH 
không đúng [8] dẫn đến rủi ro, sự cố môi trường... Do đó, 
điều kiện cần thiết đối với phương tiện và cách thức xử lý 
HNH cần được chú ý đặc biệt [9]. 

Mặc dù vậy, Luật Giao thông ĐTNĐ, Nghị định số 
42/2020/NĐ-CP lại quy định khá mờ nhạt về phương tiện, 
người điều khiển phương tiện như sau:

- Phương tiện vận chuyển HNH phải được cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền cho phép và phải có ký hiệu riêng. 
Phương tiện chở HNH phải có các tín hiệu riêng như “Ban 
đêm, ngoài các đèn hiệu quy định, ở vị trí cao nhất trên cột 
đèn thắp một đèn đỏ; ban ngày, ở vị trí cao nhất trên cột 
đèn treo cờ hiệu “Cờ chữ B”.

Hình 2.2: Tàu chở xăng dầu [5]
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Phương tiện vận chuyển phải đủ điều kiện tham gia 
giao thông theo quy định của pháp luật. Phương tiện vận 
tải HNH phải dán biểu trưng HNH; nếu trên một phương 
tiện có nhiều loại HNH khác nhau thì phương tiện phải 
dán đủ biểu trưng của các loại hàng hóa đó; vị trí dán biểu 
trưng ở hai bên của phương tiện. 

- Đối với người điều khiển, người tham gia vận chuyển 
HNH: Thuyền viên làm việc trên phương tiện vận chuyển 
HNH phải được đào tạo và có chứng chỉ chuyên môn 
đặc biệt về vận tải HNH theo quy định của Bộ trưởng Bộ 
GTVT. Người thủ kho, người áp tải, người xếp, dỡ HNH trên 
phương tiện và tại cảng, bến thủy nội địa phải được tập 
huấn và cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình 
tập huấn về loại HNH do mình áp tải, xếp, dỡ hoặc lưu kho 
bãi theo quy định.

3. MỘT SỐ TỒN TẠI, BẤT CẬP TRONG CÁC QUY 
ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ VẬN CHUYỂN HNH TRÊN ĐTNĐ

Các quy định của pháp luật về hoạt động vận chuyển 
HNH trên ĐTNĐ đã có từ lâu và cũng thường xuyên được 
cập nhật, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn cũng 
như các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Mặc 
dù vậy, các quy định liên quan đến hoạt động vận chuyển 
HNH trên ĐTNĐ còn một số tồn tại sau:

3.1. Về khái niệm, danh mục HNH
Mặc dù khái niệm và danh mục HNH đã được liệt kê, 

nhưng hiện nay có nhiều văn bản pháp luật khác quy định 
về danh mục NHN như: Nghị định số 113/2017/NĐ-CP 
ngày 09/10/2017 của Chính phủ thì danh mục hóa chất 
phải khai báo bao gồm 1.156 loại. Quyết định số 26/2016/
QĐ-TTg ngày 01/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ thì danh 
mục các loại hóa chất độc bao gồm 31 loại. Thông tư số 
52/2013/TT-BTNMT ngày 27/12/2013 của Bộ TNMT thì 
danh mục HNH là chất độc hại và chất lây nhiễm bao gồm 
352 loại. Thông tư số 37/2020/TT-BCT ngày 30/11/2020 
của Bộ Công thương thì danh mục HNH phải đóng gói có 
1.336 loại.

Như vậy, mỗi văn bản khác nhau lại xác định về HNH, 
danh mục các loại HNH phải tuân thủ các quy định khác 
nhau, điều này gây lúng túng, khó tra cứu và áp dụng trên 
thực tế cho người dân, doanh nghiệp, thậm chí là cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền trong việc đối chiếu, xác định 
loại hàng hóa nào là HNH. Mặt khác, trong Nghị định số 
113/2017/NĐ-CP phân loại hóa chất lại thực hiện theo Hệ 
thống Hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất 
(GHS). Theo đó, hóa chất được phân thành nhiều lại gồm 
chất nổ (Loại 1), khí dễ cháy (Loại 2), chất lỏng dễ cháy 
(Loại 3), chất rắn dễ cháy (Loại 4), khí, chất oxy hóa (Loại 5), 
độc cấp tính (Loại 6), ăn mòn/kích ứng da (Loại 8)... Cách 
phân loại này mâu thuẫn với phân loại theo Nghị định số 
42/2020/NĐ-CP. Như vậy, hệ thống pháp luật đang có sự 
không thống nhất khi quy định về HNH và danh mục HNH. 

3.2. Về thẩm quyền, hồ sơ cấp giấy phép
Nhìn chung, pháp luật đã minh định thẩm quyền cấp 

giấy phép vận chuyển đối với các loại, nhóm HNH, tuy 
nhiên, đối với HNH tại nhóm 6 thì chưa có sự phân định 
rạch ròi. Nghị định số 42/2020/NĐ-CP mới chỉ quy định Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp giấy phép vận 
chuyển đối với HNH là hóa chất bảo vệ thực vật (một số 
chất loại 3, nhóm 6.1); nhưng đối với HNH nhóm 6.2 (chất 
gây nhiễm bệnh) thì cơ quan nào cấp giấy phép? Ở khía 
cạnh khác, HNH nhóm 6.2 cũng không thuộc trường hợp 
được miễn giấy phép vận chuyển theo quy định tại khoản 
6 Điều 16. Trước đây, tại Nghị định số 104/2009/NĐ-CP 
có giao Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép vận 
chuyển HNH đối với các chất độc hại, chất lây nhiễm (nhóm 
6.2) thuộc loại 6. Tuy nhiên, đến Nghị định số 42/2020/NĐ-
CP (thay thế Nghị định số 104/2009/NĐ-CP) thì quy định 
này đã được bãi bỏ. Như vậy, đang có khoảng trống pháp 
lý về thẩm quyền cấp giấy phép vận chuyển đối với HNH 
thuộc nhóm 6.2.

Về hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp giấy phép: Pháp luật 
hiện hành đã quy định khá rõ về thành phần hồ sơ đề 
nghị cấp giấy phép vận chuyển HNH, tuy nhiên, với mỗi 
loại HNH khác nhau thì có thành phần hồ sơ khác nhau 
mà không có sự đồng nhất. Việc này sẽ gây khó khăn cho 
doanh nghiệp, cá nhân khi xác định hồ sơ gì, loại nào, ai 
cấp đối với loại HNH đó.

3.3. Về đóng gói, xếp dỡ và lưu kho HNH
Các quy định về việc đóng gói, ký mã hiệu, xếp dỡ và 

lưu kho HNH còn sơ sài, tản mát ở nhiều văn bản. Đối với 
HNH loại 1, 2, 3, nhóm 6.1, pháp luật đã quy định cụ thể 
danh mục HNH phải đóng gói trong quá trình vận chuyển 
bằng phương tiện ĐTNĐ (Thông tư số 37/2020/TT-BCT 
ngày 30/11/2020 và Thông tư số  32/2019/TT-BCT ngày 
21/11/2019). Tuy nhiên, đối với các loại HNH khác, pháp 
luật chưa quy định rõ ràng về việc đóng gói, bốc xếp. Hiện 
nay, Nghị định số 113/2017/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung 
bởi Nghị định số 17/2020/NĐ-CP có quy định đối với nhà 
xưởng, kho chứa, bao bì, đóng gói, bảo quản đối với HNH 
là hóa chất chất phóng xạ (Loại 7); hóa chất cấm, hóa chất 
độc; dược phẩm; chế phẩm diệt khuẩn, diệt côn trùng; 
thực phẩm; mỹ phẩm; thuốc thú y; thuốc bảo vệ thực vật; 
phân bón hữu cơ, phân bón sinh học, phân bón hóa học 
là phân bón hỗn hợp, phân bón khoáng hữu cơ, phân bón 
khoáng sinh học; sản phẩm tẩy rửa sử dụng trong lĩnh vực 
gia dụng; xăng, dầu; condensate, naphta được sử dụng 
trong chế biến xăng dầu. Cách liệt kê này sẽ dẫn đến việc 
bỏ sót các loại HNH ở các loại, nhóm loại khác (nhóm 5.2, 
nhóm 6.2, loại 8 và loại 9). Vậy, HNH ở các loại, nhóm này 
liệu có được áp dụng như đối với hóa chất hay không. 

Bên cạnh đó, Chính phủ đã giao các Bộ (Công an, 
Khoa học và Công nghệ, Y tế, Công thương, Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn) phải quy định chi tiết danh mục 
HNH phải đóng gói trong quá trình vận chuyển thuộc 
phạm vi quản lý, nhưng đến nay mới chỉ duy nhất Bộ Công 
thương ban hành.

3.4. Về chủ thể liên quan đến vận chuyển HNH 
Theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 42/2020/NĐ-

CP, thuyền viên làm việc trên phương tiện vận chuyển HNH 
được đào tạo và có chứng chỉ chuyên môn đặc biệt về vận 
tải HNH theo quy định của Bộ trưởng Bộ GTVT. Tuy nhiên  
đến nay, Bộ GTVT chưa ban hành quy định về việc đào tạo, 
cấp chứng chỉ chuyên môn đặc biệt về vận chuyển HNH 
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cho thuyền viên. Do đó, trên thực tế, nhiều thuyền viên 
không có kiến thức, kỹ năng về việc xếp dỡ, vận chuyển, 
lưu kho HNH; việc thực hiện chỉ dựa trên kinh nghiệm hoặc 
được truyền miệng. Trong khi đó, đãng lẽ họ phải được 
trang bị kiến thức đầy đủ vì họ thực hiện trách nhiệm nặng 
nề về kiểm tra khả năng vận chuyển an toàn của phương 
tiện, xếp và phân loại hàng hóa [10]. Đây cũng là một trong 
những nguyên nhân gây rủi ro, sự cố ô nhiễm môi trường 
từ hoạt động vận chuyển HNH.

Mặt khác, hiện pháp luật quy định các bộ quản lý 
ngành phải quy định nội dung, thời gian tập huấn, tiêu 
chuẩn cán bộ tập huấn cho người điều khiển phương tiện, 
người thủ kho, người áp tải, người xếp, dỡ hàng hóa khi 
tham gia vận chuyển HNH theo phạm vi quản lý (từ Điều 
21 - 25 Nghị định số 42/2020/NĐ-CP). Tuy nhiên, đến thời 
điểm này, chỉ có Bộ Công thương đã ban hành được quy 
định. Điều này làm cho người dân, doanh nghiệp muốn 
học tập, bồi dưỡng để cấp chứng chỉ liên quan cũng không 
biết học ở đâu, cơ quan nào quy định…

3.5. Về quy trình và nơi làm sạch phương tiện vận 
chuyển HNH

Theo quy định, Bộ TNMT có trách nhiệm ban hành 
quy trình và nơi làm sạch phương tiện sau khi vận chuyển 
HNH; quy trình làm sạch sau khi đưa hết HNH ra khỏi kho, 
bãi. Tuy nhiên đến nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường vẫn 
đang “nợ” văn bản này. Kéo theo đó, các đơn vị vận chuyển 
không biết việc làm sạch phương tiện sau khi vận chuyển 
HNH sẽ thực hiện theo quy trình nào và tại đâu.

4. KIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT 
VỀ VẬN CHUYỂN HNH TRÊN ĐTNĐ

Để vận chuyển HNH thật sự là phương thức vận tải 
an toàn và phát triển bền vững, việc hoàn thiện các quy 
định về vấn đề này có ý nghĩa then chốt. Trên cơ sở phân 
tích thực trạng quy định của pháp luật về việc vận chuyển 
HNH trên ĐTNĐ, để tiếp tục hoàn thiện các quy định của 
pháp luật về vấn đề này, cần tập trung giải quyết một số 
vấn đề sau:

Thứ nhất, cần pháp điển hóa các quy định về danh mục 
HNH, tránh trường hợp quy định tản mát, không đồng bộ 
thống nhất; tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan có thẩm 
quyền, tổ chức cá nhân trong việc tra cứu, áp dụng. Bên 
cạnh đó, các bộ quản lý ngành cần khẩn trương ban hành 
hoặc công bố danh mục HNH thuộc phạm vi quản lý cần 
đóng gói trong quá trình vận chuyển theo đúng chỉ đạo 
của Chính phủ, cụ thể: Bộ Công an đối với HNH loại 4, 9; 
Bộ Khoa học và Công nghệ đối với HNH loại 5, 8; Bộ Y tế 
đối với hóa chất độc, chất gây nhiễm bệnh dùng trong lĩnh 
vực y tế và hóa chất diệt côn trùng; Bộ Tài nguyên và Môi 
trường đối với hoá chất bảo vệ thực vật. 

Thứ hai, quy định rõ thẩm quyền cấp giấy phép đối với 
HNH nhóm 6.2 để tránh bỏ sót. Đồng thời, cần nghiên cứu 
đơn giản hóa các thủ tục, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép theo 
hướng quy định áp dụng thống nhất đối với HNH thuộc tất 
cả các loại, hạn chế phân biệt hồ sơ giữa loại này với HNH 
loại khác.

Thứ ba, cần quy định rõ quy trình, tiêu chuẩn việc đóng 

gói, xếp dỡ, lưu kho đối với HNH thuộc nhóm 5.2, nhóm 6.2, 
loại 8 và 9. Có thể giao bộ quản lý ngành ban hành mới hoặc 
cho phép áp dụng quy trình đóng gói, bảo quản, lưu kho bãi 
các loại, nhóm HNH này như đối với hóa chất.

Thứ tư, các Bộ: Công an, Khoa học và Công nghệ, Y 
tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần khẩn trương 
ban hành quy định về thời gian tập huấn, tiêu chuẩn cán 
bộ tập huấn cho người điều khiển phương tiện, người thủ 
kho, người áp tải, người xếp, dỡ hàng hóa khi tham gia vận 
chuyển HNH theo phạm vi quản lý; quy định về loại HNH 
khi vận chuyển bắt buộc phải có người áp tải. Bộ GTVT cần 
khẩn trương ban hành chương trình đào tạo và có chứng 
chỉ chuyên môn đặc biệt về vận tải HNH. Bộ TNMT phải 
nhanh chóng ban hành quy định về quy trình và nơi làm 
sạch phương tiện vận chuyển HNH. Chỉ khi các cơ quan 
trên ban hành đồng bộ các văn bản để cụ thể hóa các nội 
dung quy định tại Nghị định số 42/2020/NĐ-CP thì hoạt 
động vận chuyển HNH trên ĐTNĐ mới có cơ sở pháp lý 
vững chắc để phát triển bền vững; đây cũng là cơ sở để cơ 
quan có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra, thực hiện chức 
năng quản lý nhà nước về vận chuyển HNH trên ĐTNĐ.

5. KẾT LUẬN
So với phương thức vận tải khác (đường bộ, đường 

sắt, hàng hải, hàng không), vận chuyển HNH bằng ĐTNĐ 
có những ưu điểm vượt trội. Mặc dù vậy, các quy định của 
pháp luật về vấn đề này còn tương đối sơ sài nếu không 
muốn nói là thiếu và yếu. Do đó, trong bài báo này, nhóm 
tác giả đã có các kiến nghị cụ thể như danh mục HNH, 
thẩm quyền cấp giấy phép đối với HNH nhóm 6.2, tiêu 
chuẩn, quy trình đóng gói, xếp dỡ, lưu kho các HNH còn 
thiếu và đề xuất các bộ, ngành liên quan khẩn trương ban 
hành quy định về đào tạo huấn luyện đối với các cá nhân, 
tổ chức tham gia, có liên quan đến hoạt động vận chuyển 
HNH trên ĐTNĐ. Các kiến nghị này sẽ là cơ sở định hướng 
nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật 
về vận chuyển HNH trên ĐTNĐ trong thời gian tới. Khi các 
quan hệ xã hội phát sinh từ việc vận chuyển HNH được 
điều chỉnh bởi hệ thống pháp luật đồng bộ, khách quan, 
toàn diện thì việc vận chuyển HNH bằng ĐTNĐ mới thật 
sự là phương thức vận chuyển an toàn, giảm áp lực vận 
tải đường bộ, giảm phát thải khí nhà kính và phát triển 
bền vững.
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TÓM TẮT: Khu Công nghệ cao Quận 9 (SHTP) ngày 
càng thu hút số lượng lớn các công ty và người lao 
động. SHTP có nhu cầu đi lại lớn nhưng các phương 
thức vận tải hành khách công cộng (VTHKCC) như 
xe buýt, đường sắt đô thị (ĐSĐT) lại không thể tiếp 
cận để đáp ứng. Do đó, tác giả đề xuất giải pháp 
phát triển dịch vụ xe đạp công cộng (XĐCC) ở Khu 
Công nghệ cao Quận 9 nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại 
trong cự ly ngắn của người dân, đồng thời là phương 
tiện trung chuyển kết nối với các phương thức vận tải 
HKCC khác. Nghiên cứu này góp phần phát triển hệ 
thống VTHKCC an toàn, thân thiện, bền vững.

TỪ KHÓA: Xe đạp công cộng, vận tải hành khách 
công cộng, kết nối vận tải công cộng.

ABSTRACT: Saigon Hi-Tech Park (SHTP) in Ho 
Chi Minh City has increasingly attracted numerous 
companies and laborers. This leads to a large travel 
demand that, unfortunately, are satisfied inadequately 
due to the lack of connections with public transport 
(e.g., metro and conventional buses). Therefore, the 
author proposes solutions to develop bike-sharing 
services in SHTP to serve short trips and provide 
access to public transport. The adoption of such 
service, furthermore, can contribute to the sustainable 
and safe enhancement of public transport systems. 

KEYWORDS: Bike sharing, public transport, 
integrated public transport.

Phát triển dịch vụ xe đạp công cộng 
ở khu công nghệ cao Quận 9 (SHTP)
ª KS. HUỲNH THỊ THÚY KIỀU; ThS. HOÀNG VĂN HÀO

Phân hiệu tại TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Giao thông vận tải 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Phát triển hệ thống VTHKCC an toàn, thân thiện, 

bền vững là mục tiêu chung trong hoạt động VTHKCC ở 
các thành phố. Ngày 27/01/2014, Thủ tướng Chính phủ 
có văn bản chỉ đạo số 148/TTg-KTN về việc thực hiện các 
giải pháp phát triển hợp lý các phương thức vận tải tại 
5 thành phố lớn trong cả nước thí điểm cho thuê XĐCC 
trong nội thành. Việc sử dụng hệ thống XĐCC giúp người 
dân khắc phục một số bất cập trong sử dụng xe đạp cá 
nhân, như chỗ đỗ và lưu giữ xe, chi phí phát sinh trong 
quá trình sử dụng xe, sự an toàn, tiện lợi... Đặc biệt tại các 
đô thị lớn, tổ chức hệ thống XĐCC góp phần giải quyết 
các vấn đề về giao thông và môi trường, biến đổi khí hậu, 
đồng thời tạo điều kiện rèn luyện sức khỏe và thư giãn, 
giải trí cho người dân.

 Cùng với sự phát triển của thành phố, Khu Công nghệ 
cao Quận 9 (SHTP) (TP. Thủ Đức) không ngừng phát triển 
với gần 160 công ty, nhà máy, xí nghiệp, trường học… đã 
cho thấy nhu cầu cần thiết trong chuyến đi ngắn hàng 
ngày của người dân tại khu vực này. Song, do tính đặc thù 
về quản lý khu công nghệ nên việc các phương thức vận 
tải công cộng không thể tiếp cập sâu để phục vụ hành 
khách, các phương tiện cá nhân là phương thức di chuyển 
chính của người dân hằng ngày. Do vậy, để đáp ứng nhu 
cầu đi lại của người dân/lao động tại SHTP, đồng thời nâng 
cao hiệu quả hoạt động của hệ thống VTHKCC của cả TP 
Hồ Chí Minh thì giải pháp phát triển dịch vụ XĐCC ở SHTP 
là vô cùng thiết thực. 

2. CÁC NỘI DUNG CHÍNH  
2.1. Khái quát về XĐCC và kinh nghiệm phát triển 

XĐCC tại các đô thị trên thế giới
2.1.1. Giới thiệu về XĐCC
XĐCC là phương tiện trung chuyển thường được bố 

trí ở các điểm thu hút đi lại trong cự ly ngắn, kết nối cho 
phương tiện công cộng. Phát triển XĐCC được xem là giải 
pháp hiệu quả và văn minh để kết nối với các phương thức 
VTHKCC khác, khuyến khích người dân sử dụng phương 
tiện công cộng, qua đó giúp giảm thiểu tắc nghẽn giao 
thông, tiếng ồn, khói bụi và ô nhiễm.  

Hình 2.1: XĐCC với vai trò kết nối
XĐCC phát triển mạnh mẽ ở Hà Lan, Trung Quốc, 

Pháp, Đài Loan và nhiều quốc gia khác. Thành công nhất 
ở châu Á có thể nói đến hệ thống XĐCC ở TP. Hàng Châu 
(Hangzhou), Trung Quốc. Hàng Châu đã khai trương hệ 
thống chia sẻ xe đạp máy tính đầu tiên của Trung Quốc 
vào năm 2008, tích hợp các trạm với mạng lưới xe buýt và 
tàu điện ngầm. Hệ thống XĐCC đã rất thành không khi lan 
truyền đến châu Á và trở thành một phương tiện hữu ích 
cho việc di chuyển cự li ngắn trong đô thị. Tuy nhiên, một 
số mô hình triển khai và kết quả không như mong đợi, lấy 
ví dụ ở Thái Lan và Indonesia. Ở TP. Hồ Chí Minh (Việt Nam), 
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mô hình XĐCC cũng được triển khai hoạt động ở Ký túc xá Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh, công viên phầm mềm Quang 
Trung, khu vực Quận 1.

2.1.2. Các hình thức sử dụng của XĐCC 
- Xe đạp miễn phí: Người có nhu cầu sẽ sử dụng xe đạp và di chuyển đến nơi mình muốn và để tại đó cho người dùng 

tiếp theo. 
- Dùng tiền xu để mở khóa chuyên dụng: Người đi xe đạp sẽ sử dụng tiền gửi, đây là cách ngăn chặn hành vi trộm cắp 

và khuyến khích trả lại xe đạp. Hệ thống này miễn phí vì tiền được hoàn lại khi bạn trả lại xe đạp. 
- Hình thức trạm - trụ - thẻ: Người dùng đăng ký và khai thác dịch vụ tại trạm xe (kiosk) thông qua một loại thẻ tích hợp 

(thẻ này có thể sử dụng cho các hình thức VTHKCC khác), hệ thống có trung tâm dữ liệu (trụ), vị trí để xe, khóa chống trộm 
điện tử…, người dùng nạp tiền vào thẻ để sử dụng, kết thúc chuyến đi phải đưa xe vào trụ và khóa xe. 

- Hình thức Smart phone - ổ khóa thông minh - thanh toán điện tử: Người dùng tìm và thuê xe đạp thông qua ứng 
dụng được cài đặt trên điện thoại thông minh, quét mãi QR code trên ổ khóa (gắn trên xe đạp, đã được tích hợp GPS, GPRS, 
Blutooth) và sử dụng khi hệ thống quản lý cho phép mở khóa. Ổ khóa thông minh hoạt động dựa trên năng lượng mặt trời 
thông qua tấm pin được bố trí trong rổ xe. Trạm xe được bố trí tại những khu vực cho phép, chỉ có vạch, không có trụ, sử 
dụng xe xong trả xe về các điểm được cho phép và khóa xe.

2.2. Thực trạng hoạt động ở Khu Công nghệ cao Quận 9 ( SHTP)
2.2.1. Giới thiệu Khu Công nghệ cao Quận 9 ( SHTP)

Hình 2.2: Khu Công nghệ cao Quận 9
Khu Công nghệ cao Quận 9 được thành lập ngày 24/10/2002, là một trong ba Khu Công nghệ cao quốc gia do Chính 

phủ thành lập với diện tích 913 ha.
Hiện nay, khu Công nghệ cao Quận 9 đã trở thành điểm đến đáng tin cậy về đầu tư công nghệ cao tại TP. Hồ Chí Minh 

cũng như Việt Nam, tập trung vào 4 mũi nhọn gồm: Vi điện tử - Công nghệ thông tin - Viễn thông, Cơ khí chính xác - Tự động 
hóa, Công nghệ sinh học áp dụng trong dược phẩm và môi trường, Năng lượng mới - Vật liệu mới - Công nghệ Nano. Hiện 
tại, ở đây đang có 157 doanh nghiệp. 

2.2.2. Thực trạng đi lại trong địa bàn SHTP
Hiện tại, SHTP có hơn 60.000 lao động làm việc trong khoảng 160 doanh nghiệp đang hoạt động tại khu vực này. Điển 

hình là các doanh nghiệp lớn như Nidec, Sam Sung, Nipro, Intel… và các trường đại học như: Đại học FPT, Đại học Nguyễn 
Tất Thành. Từ các con số trên có thế thấy nhu cầu đi lại trong khu vực SHTP là cực kì lớn. Tuy nhiên, đa phần người lao động 
sử dụng phương tiện cá nhân cụ thể là xe máy để đi đến doanh nghiệp chiếm tỷ trọng cao khoảng 70 - 80%. Một số còn lại 
thì sử dụng phương tiện đưa đón của công ty (dịch vụ này chỉ có ở các doanh nghiệp lớn như: SamSung, Intel, Nipro, Thế 
giới di động…).

Cở sở hạ tầng trong SHTP được đầu tư bài bản, thoáng, rộng, đẹp, vỉa hè công viên hay các trạm bán nước tự động đã 
được trang bị đầy đủ, thuận tiện cho việc đi lại và bố trí trạm khi áp dụng XĐCC. 

2.2.3. Thực trạng tuyến giao thông kết nối ở khu vực lân cận với SHTP
Có các tuyến xe buýt hiện hoạt động đi ngang qua khu vực SHTP: tuyến 76, tuyến 150, tuyến 08, tuyến 06, tuyến 30, 

tuyến 60-3, tuyến 60-4, tuyến 12, tuyến 52. Ngoài ra, tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên (dự kiến khai thác vào năm 
2022) cũng tiếp giáp với khu công nghệ cao Quận 9 với hai ga là ga Suối Tiên và ga Khu công nghệ cao, một tiềm năng lớn 
để kết nối lao động ở SHTP với ĐSĐT.

Hình 2.3: Các phương thức VTHKCC đi qua khu SHTP
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Như đã thấy, vì sự quản lý riêng biệt nên các phương tiện công cộng như xe buýt, ĐSĐT không thể tiếp cận vào bên 
trong khu vực SHTP. Do đó, việc phát triển XĐCC trong khu vực này sẽ được coi là phương thức kết nối, tích hợp, gom khách 
cho các phương thức VTHKCC khác để các phương tiện hoạt động tối ưu, tối đa công suất, giúp phát triển đồng bộ, phát 
huy vai trò của VTHKCC.

2.3. Đề xuất giải pháp phát triển dịch vụ xe đạp công cộng tại Khu công nghệ cao Quận 9 (SHTP)
2.3.1. Mô hình và cách thức áp dụng
Thanh toán điện tử đang là xu hướng phát triển mua sắm hiện nay trên toàn thế giới và cả Việt Nam. Phương thức 

thanh toán này được dự báo sẽ thay thế hình thức thanh toán truyền thống bằng tiền mặt Phương thức thanh toán điện tử 
bao gồm sử dụng thẻ ngân hàng, cổng thanh toán, ví điện tử, điện thoại thông minh. Hiện nay, một số tuyến xe buýt trên 
địa bàn thành phố như tuyến 150, 65, 55… đang ứng dụng smartphone thanh toán điện tử thay cho bán vé thủ công. Việc 
sử dụng smartphone vào trong hệ thống XĐCC xe giúp đồng bộ hóa dễ dàng cho người sử dụng.

=> Lựa chọn hình thức Smart phone - ổ khóa thông minh - thanh toán điện tử là hoàn toàn phù hợp.

Hình 2.4 : Quy trình sử dụng XĐCC

- Người sử dụng xe đạp tải ứng dụng dùng XĐCC trên điện thoại để thuê xe;
- Giá vé thí điểm đề xuất: 3.000đ/15 phút, 5.000đ/30 phút.
- Để tránh việc mất xe, để xe không đúng nơi quy định, tìm kiếm xe cho người dùng, trên xe sẽ gắn định vị GPS, thông qua 

hệ thống phần mềm trung tâm, nhân viên vận hành có thể theo dõi lộ trình di chuyển của xe và người điều khiển. Người 
dùng có thể sử dụng app quét tìm xung quanh để biết điểm trạm còn xe gần nhất. Muốn ngưng thuê xe chỉ việc cài lại khóa 
tại trạm gần nhất và chuyến đi sẽ kết thúc, hệ thống ghi nhận và trừ tiền trong tài khoản đã đăng ký của người dùng. Ngoài ra, 
người dùng tương tác với hệ thống thông qua ứng dụng, có thể báo xe hỏng, sự cố, phát hiện vi phạm, theo dõi đường đi khi 
dang di chuyển…

2.3.2. Phương tiện - xe đạp
Xe đạp đề xuất cần đáp ứng một số yêu cầu: dễ sử dụng, thoải mái, bền bỉ, khả năng chống chịu với điều kiện khí hậu. 

Xe đạp phải được gắn khóa thông minh, pin năng lượng mặt trời có tính năng định vị GPS, hỗ trợ đóng, mở khóa xe qua 
kết nối 2G, 3G, 4G, bluetooth. Ngoài ra, đơn vị quản lý cần trang bị các giải pháp công nghệ tiên tiến để quản lý giao thông, 
điều hướng, nhận dạng, thu thập và truyền thông tin ( GPS, RFID, thẻ IC, truyền thông không dây).

2.3.3. Trạm lắp đặt
* Nguyên tắc đặt trạm:
- Đặt tại các điểm thu hút là các trường học, công ty, xí nghiệp…;
- Khoảng cách giữa các trạm 300 - 500m;
- Ưu tiên gần các điểm giao cắt, dễ chuyển tiếp với các phương thức VTHKCC khác;
- Tùy đoạn đường có dải phân cách hay không mà bố trí 1 bên hay cả 2 bên đường;
- Trạm được đặt trước đảo dẫn hướng và sau đèn giao thông (nếu có).
* Trạm xe đạp đề xuất:
Đề xuất thí điểm 40 trạm xe với 660 chiếc xe đạp, trong đó:
- Có 6 trạm xe gần với trạm xe buýt: Trạm dừng Khu công nghệ cao Quận 9 (có chuyến xe: 60-3, 60-4, 76, 150, 06, 08), 

trạm chung cư C3 (có chuyến xe 76), trạm chung cư C7 (có chuyến xe 99), trạm dừng Công ty FILIED (có chuyến xe 99), 2 
trạm dừng Ngã tư Samsung (có chuyến xe: 76 và 141); mỗi trạm tại đây sẽ bố trí 30 chiếc xe.

- Các trạm còn lại sẽ được bố trí gần các công ty để thu hút người lao động sử dụng: đường D1 sẽ bố trí 10 trạm, đường 
D2 là 3 trạm, đường D3 là 1 trạm, đường N1 là 1 trạm, đường Vành đai phía Đông là 3 trạm, đường Võ Chí Công là 11 trạm, 
đường D7 là 3 trạm, đường Vành đai Sam Sung là 2 trạm. Các trạm này sẽ được bố trí từ 10 đến 20 chiếc xe đạp, số lượng xe 
mỗi vị trí có thể thay đổi cho phù hợp với không gian và mật độ sử dụng.

Chú thích: Vòng vàng là các trạm gần xe buýt, vòng đỏ là các trạm gần các công ty nơi có lưu lượng công nhân ra vào nhiều.
* Đối với trục đường chính là D1 ( đường Khu công nghệ cao) và đường D2:
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(Nguồn: Nhóm tác giả)

Hình 2.5: Sơ đồ trạm trục đường D1
*Đối trục đường chính là đường Võ Chí Công:
- Đoạn nút giao thông giữa đường: Lã Xuân Oai với Võ Chí Công và Võ Chí Công với Cầu vượt.

(Nguồn: Nhóm tác giả) 
Hình 2.6: Sơ đồ trạm trục đường Võ Chí Công

- Đoạn nút giao thông giữa đường Lã Xuân Oai với đường Võ Chí Công chiều ngược lại.

(Nguồn: Nhóm tác giả) 
Hình 2.7: Sơ đồ trạm đoạn nút giao thông giữa đường Lã Xuân Oai với đường Võ Chí Công

2.3.4. Cơ sở hạ tầng, hệ thống thông tin
- Xây dựng đường dành riêng ở các đoạn đường hẹp, 

không có vỉa hè;
- Tăng cường trồng cây xanh tạo bóng mát dọc đường;
- Bố trí các biển chỉ dẫn, bảng thông tin về tình hình xe 

đạp trống ở các trạm, lịch trình hoạt động của các phương 
thức vận tải công cộng gần nhất;

- Có hệ thống quản lý thông tin về tình hình khách 
thuê xe, lịch sử sử dụng, tình trạng xe, vị trí xe… 

2.3.5. Hoạt động tuyên truyền, khuyến khích
- Liên kết với các doanh nghiệp trong HSTP tuyên 

truyền khuyến khích lao động sử dụng XĐCC để di chuyển, 
hỗ trợ chi phí cho nhân viên;

- Truyền thông mạnh mẽ nhằm nâng cao nhận thức 
của người dân về giao thông xanh, giao thông bền vững 

để người dân hiểu được lợi ích của việc đi xe đạp, từ đó 
ủng hộ và chủ động thực hiện việc chuyển đổi phương 
tiện trong đi lại;

- Đưa ra nhiều chương trình ưu đãi giảm giá cho các tổ 
chức, cá nhân hay nhóm khi thuê xe đạp bằng cách: đăng 
kí thẻ thành viên và tích điểm nhận quà/giảm giá sau mỗi 
lần thuê xe đạp;

- Thường xuyên tổ chức các phong trào đi xe đạp gắn 
liền với nhiều hoạt động cộng đồng rèn luyện thể thao, vui 
chơi giải trí, nâng cao đời sống văn hóa và tinh thần.

2.4. Những vướng mắc còn tồn đọng khi triển khai 
XĐCC

2.4.1. Về hiện trạng giao thông
- Phát triển không đồng đều, giao thông cá nhân ngày 
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càng phát triển mạnh: xe ô tô, xe máy…;
- Việc lắp đặt làm tốn không gian đô thị, làn đường đi 

lại trong Khu công nghệ có một số đoạn còn hẹp, đặc biệt 
ở những cửa ngõ nối ra bên ngoài Khu Công nghệ cao, hạn 
chế quỹ đất khi mở làn đường dành riêng cho XĐCC.

2.4.2. Về hành khách
- Người dân vẫn có thói quen sử dụng phương tiện cá 

nhân để di chuyển.
- Hành khách ngại đi bộ để tiếp cận trạm hoặc ngại đi 

xe đạp dưới thời tiết nắng nóng.
- Quan điểm ngại thay đổi, ngại đổi mới; 
- Sự lo ngại về mức độ an toàn khi di chuyển bằng xe 

đạp trong dòng giao thông hỗn hợp, nhiều xe container 
ở SHTP;

- Những người không có Smartphone thì không thể 
sử dụng;

- Ý thức bảo vệ tài sản chung còn thấp.
2.4.3. An ninh trật tự
Khu vực không có người dân sinh sống, có những 

khung thời gian đường rất vắng, nguồn lao động đa thành 
phần nên có thể nguy hiểm cho người sử dụng xe đạp khi 
di chuyển.

2.4.4. Thời tiết - môi trường
Tính chất thời tiết khí hậu ở TP. Hồ Chí Minh nắng 

nóng quanh năm, vào mua mưa thì mưa lớn làm cho hành 
khách ngại sử dụng xe đạp để di chuyển. 

3. KẾT LUẬN 
Bài báo đã trình bày một cách logic, khoa học, nêu ra 

được việc áp dụng XĐCC trong khu Công nghệ cao Quận 9 
là hết sức cần thiết và hữu ích, có ý nghĩa không chỉ riêng 
giải quyết nhu cầu đi lại trong cự ly ngắn ở  SHTP mà còn 
đóng góp quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả hoạt 
động của hệ thống VTHKCC, phát triển hệ thống giao 
thông thông minh, phát triển hệ thống VTHKCC an toàn, 
thân thiện và bền vững. Bài báo có ý nghĩa cho cả thành 
phố trong giai đoạn hiện tại và tương lai.
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TÓM TẮT: Miền Nam Việt Nam là nơi có số lượng 
ICD tập trung nhiều và quy mô lớn nhất cả nước, 
trong đó Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần 
là một trong những ICD có tiềm năng lớn nhất khu 
vực phía Nam. Với sự hội nhập và phát triển không 
ngừng của ngành Logistics ở Việt Nam nói riêng và 
trên toàn thế giới nói chung, ICD Sóng Thần cũng 
không nằm ngoài quy luật phải thay đổi và phát triển 
từng ngày để luôn đáp ứng được yêu cầu của khách 
hàng, nâng cao hiệu quả kinh doanh. Những năm 
gần đây, số lượng hàng hóa trong kho của ICD Tân 
Cảng Sóng Thần tăng cao, dẫn đến việc sắp xếp 
hàng hóa theo truyền thống ưu tiên gần cửa không 
còn hiệu quả, xe nâng phải chạy sâu vào trong kho 
để lấy hàng, số lượng xe nâng tăng lên đáng kể, 
các công nhân chưa lành nghề gặp khó khăn trong 
việc tìm hàng trong kho. Đây là những lý do khiến 
tình trạng kẹt xe cục bộ xảy ra ngày một nhiều hơn 
trong kho. Bài báo nghiên cứu giải pháp tự động tìm 
đường đi ngắn nhất cho xe nâng cũng như phương 
án tự động tránh va cho xe nâng thông qua giải thuật 
Floyd kết hợp ma trận điểm. 

TỪ KHÓA: Cảng cạn, đường đi ngắn nhất, tự động 
tránh va, vùng nguy hiểm, domain.

ABSTRACT: The South of Vietnam where the 
highest number of ICDs have been concentrated 
in the country. Tan Cang Song Than ICD Joint 
Stock Company is one of the most potential ICD 
in the South. With the significant integration and 
development of the logistics industry in Vietnam in 
particular and over the world in general. ICD Song 
Than is not an outsider of development trend in 
catching customers’ requirements and improving 
business efficiency. In recent years, the volume 
of goods in the warehouse of ICD Tan Cang Song 
Than has increased dramatically, contributing to the 
ineffectively traditional arrangement of goods (near 
the door out), and forklifts have to run far into the 
warehouse to pick up the goods, the number of 
forklifts has increased significantly, new workers have 
troubles in finding goods. These are the reasons 
cause local traffic jams occurring more and more 

in the warehouse. This article suggests a solution 
of automatically shortest path as well as automatic 
collision avoidance for the forklift under the Floyd 
algorithm combined with a point matrix network.

KEYWORDS: Dry port, shortest path, automatically 
collision avoidance, dangerous area, domain.

Đề xuất phương pháp tự động đường đi cho xe nâng 
trong kho hàng ICD 

ª TS. ĐINH GIA HUY
Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh 

ª TS. NGUYỄN ĐÌNH THẠCH
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Có thể nói, mục tiêu ứng dụng tự động hóa trong kho 

bãi của ICD đang được các quốc gia trên thế giới rất quan 
tâm. Với lượng hàng hóa rất lớn thông qua kho, các xe 
nâng đi lại với mật độ lớn, tình trạng ách tắc cục bộ trong 
kho xảy ra với tần suất nhiều hơn. Chính vì vậy, mục tiêu 
ứng dụng máy tính trong việc tính toán quãng đường đi 
hiệu quả nhất của xe nâng tới các vị trí xếp dỡ hàng đang 
được lãnh đạo ICD Tân Cảng Sóng Thần hướng tới nhằm 
giảm áp lực lên bộ phận điều vận trong kho. Với kế hoạch 
mở rộng kho của ICD Tân Cảng Sóng Thần trong tương lai 
gần, lượng hàng hóa lưu trữ trong kho sẽ tăng lên đáng kể, 
không gian kho cũng sẽ thay đổi, điều này khiến cho cần 
một khoảng thời gian để điều vận, công nhân có thể làm 
quen với sự nâng cấp này. Ngoài ra, ngoài việc mở rộng 
kho, các line di chuyển giữa các kệ hàng cũng sẽ được tính 
toán thu hẹp đủ để 1 xe nâng đi qua nhằm tăng số lượng 
kệ hàng lưu trữ trong kho. Điều này đồng nghĩa khoảng 
qua lại giữa các lối đi, hình dạng lối đi sẽ được thay đổi, 
do vậy cũng sẽ khiến công nhân khó làm quen được với 
không gian mới. Việc áp dụng phương pháp tự động tính 
toán tuyến đường ngắn nhất cho xe nâng đi xếp hàng, rỡ 
hàng trong kho là cần thiết. 

Nguyên nhân gây tắc cục bộ trong kho hàng còn xảy 
ra do các xe nâng bị khuất tầm nhìn ở đoạn rẽ. Điều này 
khiến các xe bị áp sát nhau quá mức, với mật độ 2 - 3 xe 
nâng bị hiện tượng áp sát quá gần nhau xoay sở tránh 
nhau tại 1 khu vực có thể gây ra hiện tượng ách tắc cục 
bộ. Khảo sát cho thấy, với những công nhân lái xe mới, thời 
gian ách tắc cục bộ càng xảy ra lâu hơn do phối hợp không 
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tốt trong quá trình tránh xe nâng khác. 
 Trong bài báo này, tác giả nghiên cứu, đề xuất phương 

pháp tự động gợi ý quãng đường xếp/ rỡ hàng và tự động 
tránh va trong kho ICD Tân Cảng Sóng Thần hiệu quả và 
tiết kiệm chi phí. 

2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XẾP RỠ HÀNG HÓA 
TẠI KHO ICD TÂN CẢNG SÓNG THẦN

Nhìn chung, tổng doanh thu của Công ty trong giai 
đoạn 2014 - 2018 có tốc độ tăng bình quân là 5,3%/năm. 
Tuy nhiên, với tốc độ phát triển của doanh thu trong giai 
đoạn này như vậy được đánh giá là thấp, chưa tương xứng 
với tiềm năng của Công ty. Trong đó, doanh thu từ dịch 
vụ cho thuê kho, bãi chiếm tỷ trọng lớn nhất, sau đó tới 
dịch vụ logistics và các dịch vụ khác. Hình 2.1 thể hiện tình 
trạng cơ cấu doanh thu của Công ty phụ thuộc rất nhiều 
vào dịch vụ cho thuê kho bãi.

Dịch vụ cho thuê kho, bãi: Đây là hoạt động kinh doanh 
chính của Công ty trong giai đoạn (2014 - 2018) đóng góp 
tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu, chiếm khoảng 50% 
doanh thu thuần của Công ty. Trong giai đoạn (2014 - 
2018), doanh thu từ dịch vụ cho thuê kho, bãi có tốc độ 
tăng bình quân là 5,13%/năm. Trong đó, năm 2015 đạt 
81,93% so với năm 2014, năm 2016 đạt 113,84% so với 
năm 2015, năm 2017 đạt 120,15% so với năm 2016 và năm 
2018 đạt 104,6% so với năm 2017. Năm có doanh thu cao 
nhất là năm 2018 đạt 139.438 triệu đồng, năm thấp nhất là 
năm 2015 đạt 97.458 triệu đồng. 

Hình 2.1: Biểu đồ cơ cấu doanh thu của ICD Tân Cảng Sóng Thần
Cụ thể, doanh thu từ dịch vụ cho thuê kho chiếm tỷ 

trọng lớn (hơn 90%), dịch vụ cho thuê bãi khoảng 10%. 
Trong giai đoạn (2014 - 2018), dịch vụ cho thuê kho có 
tốc độ tăng bình quân là 9,07%/năm. Trong đó, năm 2015 
đạt 86,81% so với năm 2014, năm 2016 đạt 121,79% so 
với năm 2015, năm 2017 đạt 123,12% so với năm 2016 và 
năm 2018 đạt 104,55% so với năm 2017. Năm đạt cao nhất 
là năm 2018 đạt 136.061 triệu đồng và thấp nhất là năm 
2015 đạt 86.793 triệu đồng. So với doanh thu thuần thì tốc 
độ tăng trưởng cho thuê kho nhanh hơn. Nguyên nhân sự 
sụt giảm doanh thu cho thuê kho trong năm 2015 và 2016 
(gián đoạn trong việc cho thuê kho, do một khách hàng 
lớn chuyển đi), nên tỷ trọng doanh thu dịch vụ cho thuê 
kho trong doanh thu thuần trong 2 năm 2015 và 2016 có 
xu hướng giảm nhẹ. Hiện tại, tỷ lệ cho thuê kho của Công 
ty đã được lấp đầy.

Doanh thu từ dịch vụ cho thuê bãi của Công ty 
trong giai đoạn 2014 - 2018 có tốc độ giảm bình quân là 
31,87%/năm. Trong đó, năm 2015 đạt 56,20% so với năm 
2014, năm 2016 đạt 49,12% so với năm 2015, năm 2017 
đạt 60,28% so với năm 2016 và năm 2018 đạt 106,93% so 
với năm 2017. Nguyên nhân chủ yếu là do trước đây (giai 
đoạn trước năm 2014) diện tích bãi của Công ty lên tới 
250.000 m2 nhưng giai đoạn 2014 - 2018 với định hướng 
để Công ty ICD Tân Cảng Sóng Thần tập trung vào phát 
triển dịch vụ cốt lõi là dịch vụ kho, Tổng công ty Tân Cảng 
Sài Gòn đã quy hoạch lại ICD Tân Cảng Sóng Thần, trong 
đó thu hồi 58.202 m2 để cho Công ty Cổ phần Tiếp vận 
Tân Cảng Bình Dương khai thác kho bãi; thu hồi 44.535 
m2 để ICD Tân Cảng Sóng Thần và các công ty trong hệ 
thống Tổng công ty thực hiện dự án DHL và thu hồi 7.020 
m2 giao cho Cục Hải quan Bình Dương làm bãi kiểm hóa. 
Vì vậy, hiện nay diện tích bãi của Công ty quản lý và khai 
thác đã bị thu hẹp so với trước đây, chỉ còn khoảng 85.000 
m2 và doanh thu từ dịch vụ bãi của công ty dự kiến giảm 
trong thời gian tới. Doanh thu cho thuê bãi của Công ty 
đóng góp tỷ trọng nhỏ trong tổng doanh thu của Công 
ty nói chung và trong doanh thu cho thuê kho, bãi nói 
riêng, là do sự cạnh tranh gay gắt của các đối thủ trong 
khu vực khiến sản lượng khai thác container sụt giảm, dẫn 
đến doanh thu cho thuê bãi sụt giảm mạnh.

3. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XẾP RỠ HÀNG HÓA 
TRONG KHO ICD TÂN CẢNG SÓNG THẦN

Có thể thấy, phân tích kinh doanh của ICD Tân Cảng 
Sóng Thần ta thấy dịch vụ kho của Công ty phát triển mạnh 
nhất và mang lại doanh thu cao nhất cho Công ty. Sự phát 
triển của dịch vụ này khiến cho lượng hàng hóa tăng lên 
xảy ra một số tình trạng như sau:

Hình 3.1: Bố trí mặt bằng kho hàng
- Quá tải trong các kho hàng do lượng hàng hóa tăng 

lên đáng kể trong 4 năm trở lại đây. 
- Các xe nâng ra vào kho lấy hàng di chuyển hoàn toàn 

dựa vào quyết định của công nhân, người điều vận. Như 
vậy, việc di chuyển xe nâng trong kho dựa hoàn toàn vào 
phán đoán của con người. 

- Hiện tượng ách tắc cục bộ khi các xe nâng trong kho 
không quan sát được nhau ở các khúc cua dẫn đến tình 
trạng quá cận. 

- Việc nhận/giao hàng phụ thuộc vào kinh nghiệm 
của công nhân, với những công nhân mới hoặc chưa có 
kinh nghiệm sẽ gây ra nhiều sự di chuyển không cần thiết 
gây lãng phí và cản trở các xe nâng hạ khác trong kho.
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- Trang thiết bị đã lỗi thời và lạc hậu, hiện vận hành 
hoàn toàn theo phương pháp thủ công cũ.

- Phương pháp lưu trữ hàng ưu tiên gần cửa đã không 
còn đáp ứng được với những lượng hàng lớn đòi hỏi phải 
xếp ở nhiều kệ hàng khác nhau đang ngày một gia tăng.

- Mặc dù đã áp dụng phần mềm Hệ thống Quản lý kho 
hàng WMS, phần mềm này rất hiệu quả trong việc nhận/
trả hàng, cất hàng, bổ sung tồn kho, quản lý kho, nhưng 
việc hướng dẫn xe quãng đường đi hiệu quả nhất, cách 
tránh nhau trong kho thì lại chưa thật sự hiệu quả.

4. ĐỀ XUẤT GIẢI THUẬT TÌM ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT 
TRONG KHO

Việc nghiên cứu tự động hóa trong kho hàng là một 
lĩnh vực vô cùng rộng lớn với việc tự động hóa: xe nâng, 
tự động hóa kệ xếp, tự động thiết lập tuyến đường tối ưu 
trong kho, tự động tránh va trong kho cho các xe nâng… 
Trong bài báo này, tác giả chỉ đề cập đến việc xây dựng 
giải pháp cho tự động tuyến đường trong kho và tự động 
tránh va trong kho để giải quyết bài toán tồn tại cấp bách 
của ICD Tân Cảng Sóng Thần. 

Để tự động tìm đường đi ngắn nhất trong kho, tác giả 
đề xuất sử dụng giải thuật Floyd - một giải thuật được sử 
dụng rất nhiều trong họ các thuật toán Heuristic cho việc 
giải quyết bài toán lớn nhiều dữ liệu trong kho.  

Thuật toán Floyd được nhà khoa học Robert Floyd 
giới thiệu năm 1962 [1,2], lý thuyết thuật toán Floyd có thể 
được mô tả như sau: Với một đồ thị có hướng, trọng số G 
= (V, E) với n đỉnh và m cạnh. Mục tiêu là đi tìm d(u, v), tất 
cả lộ trình từ đỉnh u tới đỉnh v trong đồ thị. Trong đó, thuật 
toán đi tính chi phí của các lộ tình và tìm ra c[u, v], lộ trình 
có chi phí thấp nhất từ đỉnh u tới v. Với mỗi đỉnh k thuộc đồ 
thị cho ta 1 tới n lộ trình. Lộ trình có chi phí thấp nhất c[u, 
v] được tính bằng công thức 1 như sau:

(1)
Cách tìm lộ trình có chi phí nhỏ nhất:
For k:=1 to n do
      For u:= 1 to n do 
        For v:= 1 to n do
   
Giả định Ck[u,v] là chi phí của lộ trình ngắn nhất từ u 

tới v đi qua các đỉnh của tập hợp {1,2, ..., k}. Hiển nhiên, khi 
k=0 thì:

(2)
Lộ trình ngắn nhất từ u tới v chỉ đi qua các đỉnh chuyển 

tiếp {1, 2, …, k}, tuy nhiên:
- Nếu không đi qua đỉnh k, mà chỉ đi qua các đỉnh {1, 

2, 3, …, k-1}, thì:
(3)

- Đi qua đỉnh k sau đó đường đi ngắn nhất là sự kết 
hợp của 2 đoạn từ u tới k và từ k tới v:

(4)
Mục tiêu là đi tìm Ck[u,v] để xác định chi phí nhỏ nhất, nên:

(5)

Tổng kết, Cn[u,v] được tính toán. Lộ trình ngắn nhất từ 
u tới v chỉ đi qua các điểm trung gian trong tập {1, 2, …, n}.

5. ĐỀ XUẤT GIẢI THUẬT TÌM ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT 
TRONG KHO

Để áp dụng được các thuật toán Heuristic tìm đường 
đi tối ưu trong một không gian rộng có chướng ngại vật thì 
phương pháp tốt nhất là sử dụng mạng lưới ma trận điểm. 
Việc chia điểm được thực hiện như Hình 5.1.

Các đường đi chính (Line chính theo chiều dọc) có thể 
di chuyển cho 2 xe nâng tránh nhau, các line giữa các kệ 
hàng (line ngang) 2 xe vẫn đủ khả năng tránh nhau nhưng 
trong thời gian tới để nâng cao hiệu suất kho, các kệ sẽ 
được xếp tăng cường. Điều này sẽ làm giảm không gian 
cho lối đi và các line phụ chỉ cho phép 1 xe di chuyển.

Hình 5.1: Bố trí ma trận điểm trong kho hàng

Hình 5.2: Nguyên lý giải thuật tìm đường Floyd
Các vị trí lưu hàng sẽ được đánh dấu theo chữ và số 

như ô bàn cờ, khi xe nâng nhận lệnh đi lấy hàng ở các ô 
F5, M6, U5 và V8, chương trình sẽ hiểu rằng tìm tất cả các 
đường đi có thể qua 4 vị trí xếp hàng này.

Trên Hình 5.2 là ví dụ 2 kiểu đường đi được mô tả bằng 
màu xanh và màu đỏ, trên thực tế có n cách di chuyển đến 
những vị trí này đi qua các ma trận điểm tạo sẵn trong kho. 
Tuy nhiên, thuật toán Floyd sẽ tính ra chi phí của n đường 
đi, đường đi ngắn nhất Cn[u,v] đi qua các vị trí là tập hợp 
điểm ma trận trong mạng lưới được ghi lại. Như vậy, xe 
nâng đã tìm được đường đi ngắn nhất tới các vị trí xếp/ dỡ 
hàng được chỉ định.

6. ĐỀ XUẤT SỬ DỤNG VÙNG NGUY HIỂM XUNG 
QUANH XE NÂNG (DOMAIN) CHO VIỆC TÍNH TOÁN 
TRÁNH VA

Trong bài báo này, tác giả sử dụng phương pháp 
vùng xe chạy nguy hiểm (Domain) cho xe nâng, domain 
đã được sử dụng rất nhiều trong các bài toán tránh va tàu 
biển [4]. Domain là một vùng nguy hiểm xung quanh một 
đối tượng, mà các đối tượng khác không được hoặc hạn 
chế xâm phạm. Đối với xe nâng, trong bài toán này, tác 
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giả sử dụng domain như một vùng quy định để tránh việc 
công nhân lái xe ko quan sát được do góc khuất và dẫn tới 
trường hợp quá gần nhau của các xe nâng.

Hình 6.1: Domain xung quanh xe nâng
Nguyên lý: Khi xe nâng di chuyển domain của nó sẽ 

che khuất các điểm ma trận xung quanh, điều này làm cho 
các xe nâng khác không tìm thấy điểm ma trận trong tập 
hợp quy định đường đi của mình và xe nâng này sẽ phải 
dừng lại ở điểm ma trận trước điểm ma trận bị che khuất. 
Khi xe nâng đã che điểm ma trận đi qua, điểm đó không bị 
domain bao phủ nữa và xuất hiện trở lại, điều này làm cho 
xe nâng vị dừng lại để nhường đường sẽ kết nối được tiếp 
với điểm ma trận bị thiếu và tiếp tục hành trình của mình 
(Hình 7.1).

Hình 7.1: Xe nâng tránh va sử dụng domain

7. KẾT LUẬN
Bài báo tổng hợp đánh giá thế mạnh ICD Tân Cảng 

Sóng Thần trong lĩnh vực cho thuê kho bãi, đồng thời đề 
xuất phương án tự động tìm đường đi ngắn nhất tiết kiệm 
thời gian, chi phí trong việc xếp/dỡ hàng hóa trong kho. 
Giải thuật Floyd đã được lựa chọn cho việc tìm đường đi 
ngắn nhất cho các xe nâng tới vị trí xếp/dỡ hàng thông qua 
ma trận điểm được xây dựng xung quanh kho. Tác giả đề 
xuất một phương án tránh va tự động cho xe nâng sử dụng 
domain quy định vùng nguy hiểm xung quanh xe nâng, 
đây là phương pháp được sử dụng rất nhiều đối với tàu 
biển nhưng có thể thấy rất hiệu quả và có thể áp dụng cho 
xe nâng trong kho. Nghiên cứu tiếp theo của tác giả là xây 

dựng chương trình mô phỏng, áp dụng mô hình toán xe 
nâng để thử nghiệm hiệu quả của phương pháp đã đề xuất.
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TÓM TẮT: Báo cáo tài chính (BCTC) truyền đạt các 
hoạt động kinh doanh và hiệu quả tài chính của một 
công ty, có ảnh hưởng trực tiếp tới quyết định của 
nhà đầu tư. Tuy nhiên, thực tế chất lượng BCTC 
doanh nghiệp niêm yết (DNNY) còn nhiều vấn đề nổi 
cộm. Thông qua việc thu thập, tổng hợp và phân tích 
các thông tin liên quan, bài báo đưa ra đánh giá về 
thực trạng chất lượng kiểm toán và xác định các nhân 
tố ảnh hưởng chủ yếu tới chất lượng kiểm toán BCTC 
của doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp 
lĩnh vực GTVT nói riêng đang niêm yết trên Sở Giao 
dịch chứng khoán Hà Nội. Từ đó, bài báo đề xuất một 
số giải pháp nâng cao chất lượng kiểm toán BCTC 
các DNNY, đây cũng là nội dung nghiên cứu được 
tài trợ bởi Trường Đại học GTVT trong Đề tài mã số 
T2021-KT-010.

TỪ KHÓA: Kiểm toán báo cáo tài chính, doanh 
nghiệp niêm yết, chất lượng kiểm toán.

ABSTRACT: Financial statements express the 
business activities and financial performance of a 
company, which has a direct influence on investor 
decision. However, in reality, financial statement 
quality of listed companies still has many outstanding 
problems. Through the collection, synthesis and 
analysis of relevant information, the article makes an 
assessment of the current status of audit quality and 
identifies the main factors affecting the audit quality 
of financial statements of the enterprises in general 
and enterprises in the transport sector in particular 
which are listed on the Hanoi Stock Exchange. 
Accordingly, the article proposes some solutions to 
improve the quality of auditing financial statements 
of state-owned enterprises, which is also the content 
of the research sponsored by the University of 
Transport and Communication (UTC) in the subject 
code T2021- KT-010.

KEYWORDS: Audit of financial statements, listed 
companies, quality of audit/audit quality.

Nâng cao chất lượng kiểm toán
báo cáo tài chính doanh nghiệp nói chung, 
doanh nghiệp lĩnh vực giao thông vận tải nói riêng 
niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

ª ThS. TRẦN THỊ HỒNG BÍCH
Trường Đại học Giao thông vận tải

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
BCTC của các doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp 

lĩnh vực GTVT nói riêng niêm yết là mối quan tâm của 
nhiều đối tượng khác nhau và khá phức tạp. BCTC là một 
nguồn thông tin quan trọng để nhà đầu tư đánh giá thực 

trạng tài chính của doanh nghiệp, phục vụ việc ra quyết 
định đầu tư. Kiểm toán đóng vai trò quan trọng trong nền 
kinh tế toàn cầu và có tác động trực tiếp đến các doanh 
nghiệp. Trong khi đó, chất lượng kiểm toán không dễ dàng 
đánh giá và nhận biết. Nghiên cứu đánh giá thực trạng 
chất lượng kiểm toán và xác định các nhân tố ảnh hưởng là 
cơ sở giúp đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng kiểm 
toán.

2. NỘI DUNG
2.1. Đối tượng quan tâm chất lượng kiểm toán 

BCTC DNNY 
- Các công ty kiểm toán (chủ thể thực hiện cuộc kiểm 

toán) với trách nhiệm đảm bảo chất lượng kiểm toán theo 
đúng chuẩn mực nghề nghiệp nhằm giữ gìn và nâng cao 
uy tín nghề nghiệp, đảm bảo sự phát triển bền vững của 
công ty. 

- DNNY (khách thể kiểm toán): Lãnh đạo DNNY quan 
tâm tới chất lượng kiểm toán nhằm phát hiện những rủi 
ro, sai phạm (nếu có) để quản lý doanh nghiệp hiệu quả 
hơn. Ngoài ra, những người quan tâm và có lợi ích tới chất 
lượng kiểm toán BCTC còn gồm nhân viên và các cổ đông 
của DNNY. Cổ đông của DNNY rất đa dạng bao gồm tổ 
chức, cá nhân trong nước và nước ngoài, cổ đông đại diện 
phần vốn nhà nước và tư nhân. 

Bên thứ ba: Là đối tượng sử dụng dịch vụ kiểm toán, 
chất lượng kiểm toán nhận được sự quan tâm đặc biệt từ 
các đối tượng này, gồm cơ quan quản lý nhà nước, đối 
tác của DNNY và các nhà đầu tư. Trong đó, các nhà đầu 
tư thường phải đối mặt với rủi ro từ các BCTC thiếu tin 
cậy, do vậy luôn mong muốn nhận được BCTC và báo cáo 
kiểm toán có chất lượng - là cơ sở cho các quyết định đầu 
tư của mình.

2.2. Các tiêu chí đánh giá chất lượng kiểm toán 
BCTC DNNY 

Tổng hợp từ các nghiên cứu, có hai quan điểm chính 
về chất lượng kiểm toán độc lập đối với BCTC, được hình 
thành từ quan điểm thực hành nhằm thỏa mãn đối tượng 
sử dụng dịch vụ kiểm toán và quan điểm khoa học về kiểm 
toán, là khả năng phát hiện và báo cáo các sai phạm trọng 
yếu của BCTC. 

Dựa trên định nghĩa về chất lượng kiểm toán theo 
chuẩn mực, có thể đưa ra những tiêu chuẩn cơ bản để 
đánh giá chất lượng kiểm toán, bao gồm: việc xác định 
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mức độ thỏa mãn của các đối tượng sử dụng dịch vụ kiểm 
toán và mức độ thỏa mãn của đơn vị được kiểm toán.

Tính khách quan, độc lập của kiểm toán viên là điều 
kiện trước hết để đảm bảo ý nghĩa và giá trị sử dụng của 
dịch vụ kiểm toán độc lập. Ý kiến kiểm toán đưa ra không 
làm tăng thêm lượng thông tin cho những người sử dụng 
kết quả kiểm toán mà chỉ đảm bảo cho những đối tượng 
này về tính trung thực hợp lý của các thông tin mà họ được 
cung cấp. Tuy nhiên, khác với các sản phẩm, dịch vụ của 
các nghề nghiệp khác, chất lượng kiểm toán khó đánh giá 
và nhận biết. Thường có một khoảng cách nhất định về 
quan điểm hay mức độ thỏa mãn giữa người quản lý, người 
sử dụng và cung cấp dịch vụ tới chất lượng kiểm toán. Do 
vậy, các nghiên cứu về chất lượng kiểm toán thường được 
thực hiện thông qua các tiêu chí trung gian hoặc nhân tố 
ảnh hưởng. 

Cụ thể các nhân tố ảnh hưởng chủ yếu bao gồm:
- Mức độ chuyên sâu: Xuất phát từ tính chất chất phức 

tạp của BCTC cũng như số lượng và trình độ của các đối 
tượng quan tâm đến BCTC nên mức độ chuyên sâu của 
KTV thường được đòi hỏi cao hơn và có mức độ ảnh hưởng 
quan trọng hơn tới chất lượng kiểm toán BCTC của DNNY.

- Quy mô của doanh nghiệp kiểm toán: Hầu hết các 
nghiên cứu đều cho thấy quy mô DNKT là nhân tố ảnh 
hưởng tới chất lượng kiểm toán. Các DNNY thường chấp 
nhận mức phí kiểm toán cao hơn để mời các DNKT lớn 
kiểm toán BCTC nhằm tăng uy tín của chính DNNY. 

- Giá phí kiểm toán: TTCK đòi hỏi chất lượng kiểm toán 
cao hơn, do vậy chi phí kiểm toán là nhân tố có ảnh hưởng 
tới chất lượng kiểm toán, nhất là đối với BCTC của DNNY.

- Thủ tục kiểm soát chất lượng nội bộ: Nhân tố này ở 
hầu hết các quốc gia đều được coi trọng, được qui định bắt 
buộc thực hiện theo chuẩn mực kiểm toán, được coi là một 
tiêu chí đánh giá tiêu chuẩn CTKT đủ điều kiện kiểm toán 
DNNY trên TTCK.

- Phạm vi của dịch vụ phi kiểm toán cung cấp: Các 
nghiên cứu cho thấy sự cung cấp dịch vụ phi kiểm toán có 
thể gia tăng mối quan hệ kinh tế giữa KTV và khách hàng. 
Mối quan hệ này càng chặt chẽ thì tính khách quan của 
DNKT bị tổn hại và làm giảm chất lượng kiểm toán và chất 
lượng của BCTC.

2.3. Số lượng doanh nghiệp nói chung, doanh 
nghiệp hoạt động trong ngành GTVT nói riêng đang 
niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà nội

Bảng 2.1. DNNY trên Sở GDCK Hà Nội phân theo nhóm ngành năm 2020

 Nhóm ngành Số lượng DNNY Mã chứng khoán

Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản 3 SJ1, TAR

Công nghiệp 114 CTT, DL1, SHE, VTV

Khai khoáng và dầu khí 20 HGM, HLC, VMI

Tài chính 21 BAB, PRE, BSI

Xây dựng 61 HUT, C69, CTX, CX8

Vận tải kho bãi 23 PHP, MAC, VNT

Thương mại Dịch vụ lưu trú và ăn uống 51 CIA, KLF, OCH

Thông tin truyền thông và các hoạt động khác  18 BCC, IDC

Hoạt động kinh doanh bất động sản 17 CEO, KHG, DXS, AAV

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ, hành chính và dịch vụ hỗ trợ 10 KMT, KKC

Y tế  8 AMV, MED, DNM

Tổng 346  

(Nguồn: http://www.hnx.vn, số liệu 2020)
Bảng 2.2. Một số doanh nghiệp tiêu biểu hoạt động trong lĩnh vực GTVT trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội năm 2020

TT Tên doanh nghiệp Mã chứng khoán Vốn điều lệ (tỷ đồng) Khối lượng niêm yết (CP)

1 Công ty CP Cảng Hải Phòng PHP 3.270 326.960.000

2 Công ty CP Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng hải  MAC 151 15.139.745

3 Công ty CP Đại lý Hàng hải Việt Nam VSA 141 14.096.486

4 CTCP Giao nhận Vận tải Ngoại thương VNT 119 11.949.005

5 Công ty CP Phát triển Hàng hải VMS 90 9.000.000

6 Công ty CP Dịch vụ Vận tải và Thương mại TJC 86 8.600.000

7 Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng PTS 56 5.568.000

8 Công ty CP Container Miền Trung VSM 31 3.050.000

Tổng 3.944 396.863.236

(Nguồn: Báo cáo thống kê Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội năm 2020)
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2.4. Đánh giá chất lượng kiểm toán BCTC DN nói 
chung, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực GTVT 
nói riêng đang niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán 
Hà Nội 

Việc tổ chức đánh giá chất lượng kiểm toán BCTC nói 
chung cũng như BCTC của các DNNY nói riêng được thực hiện 
bởi các DNKT (kiểm soát chất lượng từ bên trong) và các cơ 
quan quản lý nhà nước (kiểm soát chất lượng từ bên ngoài). 

- Xét từ các DNKT, đa phần các công ty kiểm toán được 
chấp thuận đã thực hiện xây dựng chính sách và thủ tục 
kiểm soát chất lượng và có áp dụng vào thực tiễn, tuy 
nhiên cũng có một số công ty kiểm toán quy mô vừa và 
nhỏ thiết kế và thực hiện KSCL mang tính hình thức, đối 
phó. Các DNKT có quy mô lớn thành lập phòng KSCL riêng 
và hàng năm thực hiện chấm điểm chéo giữa các phòng, 
trong khi đó hầu hết các DNKT vừa và nhỏ việc KSCL chỉ 
thực hiện bởi cấp phòng, đồng thời là trưởng nhóm (hoặc 
trưởng phòng) kiểm toán và ban giám đốc. Qua kết quả 
kiểm soát, chất lượng kiểm toán hầu hết chưa được chính 
DNKiT đánh giá (trừ Big 4 và các DNKiT là thành viên đầy 
đủ của các hãng kiểm toán quốc tế), mà chỉ dừng lại ở mức 
độ soát xét báo cáo kiểm toán. 

- Xét trên góc độ quản lý nhà nước, Bộ Tài chính và Ủy 
ban Chứng khoán nhà nước (UBCKNN) là các cơ quan có 
trách nhiệm kiểm soát chất lượng đối với các DNKT BCTC 
DNNY. Việc giám sát DNKT chấp thuận được UBCKNN thực 
hiện qua 3 hình thức: giám sát từ xa (qua báo cáo, báo chí, 
tin đồn, qua đơn thư phản ánh của cổ đông, nhà đầu tư...); 
giám sát theo yêu cầu và kiểm tra trực tiếp tại DNKT (kiểm 
tra định kỳ, bất thường và theo yêu cầu).

Trong năm 2017, UBCKNN đã chủ trì kiểm tra trực tiếp 
9 DNKiT được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích 
công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán, năm 2018 kiểm 
tra 7 doanh nghiệp, năm 2019 kiểm tra 10 DN và năm 2020 
UBCKNN đã tổ chức kiểm tra 8 DNKiT. Số các DNKT được 
kiểm tra và được UBCKNN xếp loại tốt chỉ chiếm dưới 35%, 
tập trung chủ yếu vào các DN thuộc nhóm Big 4 và các 
DNKT có quy mô lớn.

Bảng 2.3. Tổng hợp xếp loại kết quả kiểm tra chất lượng dịch vụ 
kiểm toán của các DNKiT

Năm 2017 2018 2019 2020

Tốt 3 1 2 2

Đạt yêu cầu 6 6 8 6

DNKT được kiểm tra cơ bản đã ban hành quy chế kiểm 
soát chất lượng dịch vụ kiểm toán; ban hành quy chế tuyển 
dụng đào tạo nhân viên; thực hiện đào tạo nhân viên hàng 
năm, phổ biến quy chế KSCL; thực hiện ký hợp đồng kiểm 
toán và soát xét BCTC theo quy định; thực hiện lập và lưu 
trữ hồ sơ kiểm toán BCTC theo quy định. 

Bên cạnh đó, còn tồn tại những điểm hạn chế, thiếu 
sót là: Thủ tục đánh giá rủi ro và chấp nhận khách hàng 
sơ sài; chưa xác định rủi ro có sai sót trọng yếu trong từng 
khoản mục và số dư tài khoản; mức trọng yếu chưa được 
sử dụng trong việc xác định cỡ mẫu khi kiểm tra chi tiết; 
không thực hiện đầy đủ thủ tục gửi thư xác nhận công 

nợ với khách hàng, ngân hàng; thủ tục kiểm toán hàng 
tồn kho không đầy đủ; không đánh giá đầy đủ các khoản 
đầu tư liên doanh, liên kết, đầu tư dài hạn khác. Các DNKT 
không thực hiện đầy đủ các thủ tục thu thập bằng chứng 
của các bên liên quan, không đánh giá đầy đủ về giao dịch 
với các bên liên quan; hồ sơ kiểm toán không lưu biên bản 
chứng kiến kiểm kê tài sản, không trình bày các thông tin 
về kiểm kê công trình dở dang. Một số báo cáo kiểm toán 
ý kiến ngoại trừ nhưng chưa lượng hóa và đánh giá ảnh 
hưởng của vấn đề ngoại trừ đến BCTC; một số báo cáo 
kiểm toán có ý kiến kiểm toán chưa phù hợp.

- Xét góc độ từ nhà đầu tư trên TTCK: Đến nay, ở Việt 
Nam chưa chính thức có một tổ chức hay cá nhân NĐT nào 
tổ chức đánh giá chất lượng kiểm toán, tuy nhiên các NĐT 
cũng quan sát chất lượng kiểm toán thông qua các vụ việc 
thực tế đã xảy ra. Chất lượng kiểm toán được NĐT đánh 
giá là không đảm bảo khi các BCTC đã được kiểm toán còn 
chứa đựng các sai lệch được phát hiện.  

Thời gian qua đã phát sinh nhiều vụ việc liên quan 
đến chất lượng thông tin trên các BCTC của DNNY đã được 
KTV xác nhận. Theo đó, các sai phạm trọng yếu trên các 
BCTC được kiểm toán đã không được phát hiện và báo cáo, 
gây thiệt hại nặng nề cho các NĐT. Một số trường hợp chỉ 
sau khi các sai phạm kiểm toán xảy ra, NĐT mới biết rằng 
chất lượng các cuộc kiểm toán đó đã không được đảm bảo. 
Điển hình như năm 2018, UBCKNN không chấp thuận cho 
Công ty Kiểm toán DFK, IFC, CPA Hà Nội và Công ty Kiểm 
toán TDK do những bê bối nổi đình đám trên thị trường. 
Riêng đối với trường hợp CPA Hà Nội từ cuối năm 2017, 
Tổng Giám đốc CPA Hà Nội là ông Nguyễn Ngọc Tỉnh bị 
UBCK ra quyết định đình chỉ tư cách kiểm toán cho doanh 
nghiệp có lợi ích đại chúng do CPA Hà Nội có nhiều báo 
cáo kiểm toán không đạt yêu cầu chất lượng.

2.5. Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng 
kiểm toán BCTC DNNY trên Sở Giao dịch Chứng khoán 
Hà Nội

Thứ nhất, nâng cao kinh nghiệm chuyên sâu của KTV. 
Các ngành nghề kinh doanh của DNNY là rất đa dạng, như 
kinh doanh ngân hàng, đầu tư tài chính, bất động sản, xây 
dựng, vận tải... Đối với kiểm toán DNNY là môi trường kiểm 
toán phức tạp, cần tính năng động, yêu cầu về chuyên môn, 
các kiến thức về luật pháp… là rất khác nhau, luôn thay 
đổi, do đó KTV phải tự tích lũy kinh nghiệm về từng lĩnh 
vực cụ thể để có thể hiểu được rõ về lĩnh vực kinh doanh 
và BCTC của DNNY. Công ty kiểm toán cần chú trọng khâu 
tuyển dụng, đào tạo các KTV có kinh nghiệm, khả năng 
chuyên sâu đáp ứng nhu cầu kiểm toán của khách hàng và 
bản thân KTV phải thường xuyên có ý thức tự giác trau dồi 
kinh nghiệm trong nghề nghiệp; đồng thời, cũng cần tăng 
cường sử dụng ý kiến chuyên gia hoặc các KTV am hiểu 
về các lĩnh vực mà DNNY hoạt động nhằm đảm bảo chất 
lượng kiểm toán.  

Thứ hai, hoàn thiện hệ thống kiểm soát chất lượng 
của DNKiT, trong đó đặc biệt quan tâm tới xây dựng qui 
trình kiểm soát chất lượng hiệu quả và thực hiện việc KSCL 
cho từng cuộc kiểm toán để đảm bảo chất lượng, cũng như 
đề cao vai trò của người kiểm soát độc lập trong DNKiT đối 
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với từng cuộc kiểm toán. 
Thứ ba, minh bạch hóa các chi phí kiểm toán. Giá 

phí ảnh hưởng đến việc ký kết hợp đồng kiểm toán và lợi 
nhuận của doanh nghiệp kiểm toán. Công ty kiểm toán 
cần xây dựng một chính sách giá phí hợp lý dựa trên khối 
lượng công việc được thực hiện và sự cân nhắc các yếu tố 
ảnh hưởng như danh tiếng của các hãng kiểm toán, hiệu 
suất và kinh nghiệm thực hiện kiểm toán. Các chi phí kiểm 
toán cần được cụ thể hóa bằng cách chuyển từ chi phí 
trọn gói cho các cuộc kiểm toán sang những chi phí dễ đo 
lường và kiểm soát. Hiệp hội Kiểm toán hoặc UBCKNN cần 
có biểu phí kiểm toán, từ đó có được sự so sánh và phát 
hiện các mức phí bất thường. Các công ty kiểm toán cũng 
cần minh bạch hóa các chi phí kiểm toán bằng việc lưu giữ 
và trình bày số liệu về thời gian thực hiện mỗi cuộc kiểm 
toán và mức phí áp dụng cho khách hàng. 

Thứ tư, kiểm soát chặt chẽ cơ cấu các dịch vụ kiểm 
toán. Các dịch vụ phi kiểm toán là một phần trong cơ cấu 
các sản phẩm dịch vụ mà các hãng kiểm toán cung cấp tới 
khách hàng. Việc cân đối tỷ trọng các dịch vụ kiểm toán 
này là rất cần thiết đối với sự phát triển của dịch vụ kiểm 
toán trên cơ sở gia tăng chất lượng thực tế mà khách hàng 
có thể cảm nhận được từ dịch vụ của các công ty kiểm 
toán. Những số liệu thống kê cho thấy có hiện tượng tập 
trung vào các dịch vụ kế toán, kiểm toán BCTC và tư vấn 
thuế với gần 70% doanh thu của các công ty kiểm toán từ 
hai hoạt động này. Sự mất cân đối này sẽ là yếu tố tiềm ẩn 
làm tăng tính hình thức của dịch vụ kiểm toán, từ đó làm 
giảm chất lượng các dịch vụ kiểm toán.

3. KẾT LUẬN
Hoạt động kiểm toán giúp minh bạch thông tin kinh 

tế tài chính của các doanh nghiệp, tổ chức; lành mạnh 
hóa môi trường đầu tư và giúp cho người sử dụng BCTC 
tin tưởng hơn về những thông tin trên BCTC. Trên cơ sở 
nghiên cứu đánh giá về thực trạng chất lượng kiểm toán, 
tác giả đã đưa ra 4 giải pháp nhằm nâng cao chất lượng 
kiểm toán độc lập BCTC DNNY trong điều kiện hiện tại; 
góp phần tăng sức cạnh tranh của nền kiểm toán độc lập 
nước nhà trên con đường hội nhập với thế giới, phục vụ tốt 
cho sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam.
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TÓM TẮT: Phát triển dịch vụ (DV) logistics tại Bà Rịa 
- Vũng Tàu (BRVT) đang phải đối diện với rất nhiều 
thách thức. Các doanh nghiệp (DN) logistics trên địa 
bàn tỉnh mới chỉ đáp ứng được vài dịch vụ (DV) nhỏ 
lẻ, cũng như chưa có sự hỗ trợ, liên kết với nhau để 
chia sẻ thông tin thị trường, thông tin khách hàng, 
dẫn đến hiệu quả kinh doanh không cao.

Bài báo trình bày kết quả nghiên với 6 yếu tố có ảnh 
hưởng trực tiếp đến năng lực cung ứng DV của các 
DN logistics trên địa bàn tỉnh BRVT. Từ kết quả này, 
nghiên cứu đề xuất các hàm ý quản trị nhằm góp 
phần nâng cao năng lực cung ứng DV cho các DN 
logistics trên địa bàn tỉnh BRVT thời gian tới.

TỪ KHÓA: Dịch vụ logistics, doanh nghiệp logistics, 
năng lực cung ứng dịch vụ logistics.

ABSTRACT: The development of logistics services 
in Ba Ria - Vung Tau is facing many challenges. 
Logistics enterprises in the province only meet a few 
small services, as well as no support and linkage to 
share market and customer information, leading to 
business efficiency not tall.

Research results have identified 6 factors that directly 
affect the improvement of service delivery capacity of 
Logistics enterprises in Ba Ria - Vung Tau. From these 
results, the study proposes managerial implications 
to contribute to improving service delivery capacity 
for logistics enterprises in Ba Ria - Vung Tau province 
in the coming time.

KEYWORDS: Logistics services, logistics enterprises, 
capability to provide logistics services. 

Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cung ứng dịch vụ 
của doanh nghiệp logistics trên địa bàn 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
ª ThS. NCS. TRỊNH ĐÌNH CƯỜNG; ThS. NCS. CHU THỊ HUỆ; ThS. NCS. DƯ QUANG VINH 

Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh
ª PGS. TS. HỒ THỊ THU HÒA

Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Hiện nay, Việt Nam có khoảng trên 30.000 DN đang 

hoạt động trong lĩnh vực logistics, trong đó có hơn 4.000 
DN logistics hoạt động chuyên nghiệp và kết nối DV quốc 
tế. Ngành DV logistics trong những năm qua đạt tốc độ 
tăng trưởng bình quân từ 14 - 16%/năm. Theo báo cáo 
của Ngân hàng Thế giới năm 2018, “Kết nối để cạnh tranh 
logistics thương mại trong nền kinh tế toàn cầu năm 2018 - 
Chỉ số hoạt động logistics và các tiêu chí của chỉ số”, về mức 

độ phát triển logistics, Việt Nam có vị trí xếp hạng thứ 39 
trong số 160 nước và đứng thứ 3 trong khu vực ASEAN, chỉ 
sau Singapore và Thái Lan. 

BRVT là cửa ngõ ra biển Đông của khu vực Đông Nam 
bộ, có lợi thế về cảng nước sâu tạo điều kiện phát triển 
ngành vận tải hàng hải. Với những tiềm năng, lợi thế trên, 
BRVT hội đủ các điều kiện để trở thành trung tâm logistics 
của cả nước, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế biển 
Đông Nam bộ.

Tuy nhiên, thống kê cho thấy, các DN cung cấp DV 
logistics ở BRVT hầu hết là những DN có quy mô nhỏ và 
vừa (DNNVV). Hiện tại, thị phần logistics vẫn thuộc về các 
tập đoàn logistics đa quốc gia (khoảng 80%) mặc dù chỉ 
chiếm 2% số DN logistics ở BRVT (khoảng 10 DN) (Bộ Công 
Thương, 2019). Với nhiều kinh nghiệm, vốn lớn, công nghệ 
hiện đại nên phần lớn chi nhánh của các tập đoàn APL, 
DHL, TNT, UPS, FedEx… ở BRVT đều có thể cung cấp các 
DV bên thứ ba (3PL) và thứ tư (4PL) trong khi đa số các 
công ty nội địa chỉ có thể cung cấp DV bên thứ hai (2PL). 
Do đó, các DN logistics nội địa thật sự chỉ là vệ tinh, đảm 
nhận một phần trong chuỗi logistics của họ. Chính vì vậy, 
việc nhận thức rõ vai trò của DV logistics cũng như năng 
lực cung ứng DV logistics là rất quan trọng.

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU
2.1. Các khái niệm
2.1.1. DV logistics
Theo Luật thương mại 2005, Điều 233: “DV logistics là 

hoạt động thương mại, theo đó, thương nhân tổ chức thực 
hiện một hoặc nhiều công việc bao gồm nhận hàng, vận 
chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm thủ tục hải quan, các thủ tục giấy 
tờ khác, tư vấn khách hàng hoặc các DV khác có liên quan 
đến hàng hóa theo thỏa thuận với khách hàng để hưởng thù 
lao”. Dưới góc độ tiếp cận của WTO thì DV logistics được 
chia ra làm ba nhóm: (a) DV logistics lõi, (b) DV có liên quan 
đến vận tải, (c) DV thứ yếu hoặc mang tính bổ trợ.

2.1.2. DN logistics
Theo Hội đồng chuyên gia về quản trị chuỗi cung ứng 

(CSCMP), DN logistics là: “bất kỳ một DN nào cung cấp DV 
logistics bao gồm những công ty 2PL, 3PL, 4PL, 5PL… Các DV có 
thể bao gồm cung cấp, vận chuyển, bảo quản, đóng gói…”. 

Một cách tiếp cận khác, các DN logistics có thể được 
chia thành hai nhóm: cung cấp DV chức năng và cung cấp 
DV logistics tích hợp. 
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2.1.3. Năng lực cung ứng DV của DN logistics
Theo Novack và cộng sự (1992), năng lực cung ứng DV của DN logistics là “… việc tạo ra số lượng, hình thức và các 

phương thức sở hữu trong và giữa các công ty và các cá nhân thông qua quản lý cơ sở hạ tầng và quản lý nguồn lực với mục tiêu 
tạo ra các sản phẩm/DV thỏa mãn nhu cầu khách hàng”. Sandberg và Abrahamsson (2011): “năng lực logistics cho lợi thế cạnh 
tranh bền vững” cũng đồng quan điểm với M.Porter (1985) về lợi thế cạnh tranh.

2.2. Các nghiên cứu liên quan
Đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước “Phát triển các DV logistics ở nước ta trong điều kiện hội nhập quốc tế” của Đặng Đình 

Đào (2011). Đề tài đã trình bày rất rõ cơ sở lý luận cũng như thực trạng phát triển các DV logistics tại Việt Nam trong điều 
kiện hội nhập quốc tế.

Nghiên cứu của Ding (2011) với chủ đề: “Những nhân tố ảnh hưởng đến năng lực DV logistics: nghiên cứu thực nghiệm 
trường hợp các nhà cung cấp DV logistics Trung Quốc” đã chỉ ra được năng lực cung ứng DV của DN logistics với 3 khía cạnh 
cơ bản: (1) năng lực định vị, (2) năng lực tích hợp, và (3) năng lực nhanh.

Nghiên cứu của Gligor và Holcomb (2014) về “Tiền đề và kết quả của tích hợp năng lực logistics trong chuỗi cung ứng”. 
Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, cả ba yếu tố hành vi đều đóng góp trực tiếp vào việc tích hợp các năng lực logistics giữa 
các thành viên trong chuỗi cung ứng.

Nghiên cứu của Lâm Tuấn Hưng (2020) về: “Nghiên cứu năng lực cung ứng DV của DN logistics Việt Nam tại vùng kinh tế 
trọng điểm Bắc bộ”. Nghiên cứu đã có những đóng góp về mặt lý luận liên quan đến năng lực cung ứng DV của DN logistics; 
kế thừa và có điều chỉnh từ các học giả quốc tế về các yếu tố cấu thành năng lực cung ứng DV của DN logistics tại vùng 
kinh tế trọng điểm Bắc bộ.

2.3. Mô hình nghiên cứu và các giả thuyết nghiên cứu 
Căn cứ các kết quả nghiên cứu đã công bố của các tác giả trong và ngoài nước và căn cứ đặc thù của các DN logistics 

tỉnh BRVT, tác giả đề xuất mô hình nghiên cứu trong Hình 2.1 dưới đây:

(Nguồn: tác giả)
Hình 2.1: Mô hình nghiên cứu đề xuất

Giả thuyết (GT) H1: Năng lực thấu cảm thị trường có tác 
động tích cực đến năng lực cung ứng DV của DN logistics;

GT H2: Năng lực ứng dụng CNTT có tác động tích cực 
đến năng lực cung ứng DV của DN logistics;

GT H3: Năng lực định vị cạnh tranh giá trị cung ứng DV có 
tác động tích cực đến năng lực cung ứng DV của DN logistics;

GT H4: Năng lực quản trị nguồn nhân lực cung ứng DV có 
tác động tích cực đến năng lực cung ứng DV của DN logistics;

GT H5: Năng lực đổi mới sáng tạo giá trị cung ứng DV có 
tác động tích cực đến năng lực cung ứng DV của DN logistics.

GT H6: Năng lực phát triển quan hệ đối tác với các bên 
liên quan có tác động tích cực đến năng lực cung ứng DV 
của DN logistics.

3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Nghiên cứu này sử dụng phương pháp nghiên cứu 

định lượng là chủ yếu. Nghiên cứu sơ bộ được thực hiện 
bằng kỹ thuật thảo luận nhóm và phỏng vấn chuyên gia 
nhằm điều chỉnh mô hình và thang đo. Công cụ đo lường 
sử dụng thang đo Likert 5 mức độ. Để đảm bảo ý nghĩa 

thống kê, kích thước mẫu phải lớn hơn hoặc bằng 5 lần số 
câu hỏi được hỏi hay biến quan sát (Hoàng Trọng và Chu 
Nguyễn Mộng Ngọc, 2005) hoặc lớn hơn hoặc bằng 50 + 
8P với P là số yếu tố độc lập trong mô hình (Green W.H, 
1991; Tabachnick B. G. & Fidell L. S, 2007). Số biến quan sát 
trong nghiên cứu này là 29 cho 7 nhóm yếu tố. Do vậy, kích 
thước mẫu tối thiểu: n ≥ 29 x 5 = 145. Vì vậy, nghiên cứu 
này chọn số mẫu tối thiểu là 150 để đảm bảo. Mẫu được 
chọn theo phương pháp thuận tiện. Số mẫu gửi khảo sát 
là 200 và mẫu thu thập được và đã được kiểm tra và làm 
sạch là 160. 

4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Kết quả nghiên cứu
Tất cả các nhóm yếu tố đều có hệ số Cronbach’s alpha 

đạt yêu cầu và hệ số tương quan biến-tổng > 0,3 nên 
thang đo của các nhóm nhân tố đã đạt được độ tin cậy và 
tiếp tục đưa vào phân tích nhân tố. Kết quả đánh giá bằng 
EFA cho thấy, hệ số KMO là 0,725, kiểm định Bartlett có ý 
nghĩa thống kê (Sig.= 0,000<0,05). Theo đó, phương pháp 
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EFA là phù hợp. So sánh với chỉ số Eigenvalues, có 9 nhân tố được trích ra và tất cả các hệ số tải nhân tố đều lớn hơn 0,5 nên 
tất cả các biến được giữ lại. Cuối cùng, phân tích hồi quy nhằm đánh giá mức độ tác động của các yếu tố đến năng lực cung 
ứng DV của DN logistics trên địa bàn tỉnh BRVT. Kết quả được trình bày ở Bảng 4.1. 

Bảng 4.1. Kết quả phân tích hồi quy bội tác động trực tiếp của các biến độc lập

Mô hình

B

Hệ số chưa chuẩn hóa Hệ số
chuẩn hóa t Sig. Đa cộng tuyến

Độ lệch chuẩn
Beta

  Dung sai
VIF

1

(Constant) -0,257 0,153 -1,681 0,094

TT 0,268*** 0,045 0,268 5,713 0,000 0,409 2,444

CN 0,170*** 0,038 0,170 4,159 0,000 0,565 1,769

CT 0,250*** 0,037 0,250 4,096 0,000 0,626 1,598

NL 0,243*** 0,040 0,243 3,605 0,000 0,530 1,887

  GT 0,196*** 0,032 0,196 6,189 0,000 0,831 1,204

QH 0,194** 0,035 0,194 2,693 0,008 0,692 1,444

R = 0,907; R2 = 0,823; R2 hiệu chỉnh = 0,812
Giá trị F = 75,640 ***, Sig (F) = 0,000

(Nguồn: Kết quả xử lý phần mềm SPSS)
Ghi chú: * mức ý nghĩa thống kê p<0,05, ** mức ý nghĩa thống kê p<0,01
*** mức ý nghĩa thống kê p<0,001

Từ kết quả cho thấy, biến ảnh hưởng mạnh nhất đến 
năng lực cung ứng DV của DN logistics trên địa bàn tỉnh 
BRVT đó là: Năng lực thấu cảm thị trường (Beta = 0,268); 
thứ hai, năng lực định vị cạnh tranh (Beta = 0,250) và tác 
động yếu nhất là Năng lực ứng dụng CNTT (Beta = 0,170).

Từ thông số thống kê trong mô hình hồi qui, phương 
trình hồi quy tuyến tính của các nhân tố ảnh hưởng với hệ 
số Beta chuẩn hóa sẽ có dạng sau:

Năng lực cung ứng DV logistics = + 0,268*TT + 0,250*CT 
+ 0,243*NL + 0,196*GT + 0,194*QH + 0,170*CN + ei

Mô hình có giá trị giải thích ở mức khá cao. Bên cạnh 
đó, ta nhận thấy các yếu tố đều ảnh hưởng đến năng lực 
cung ứng DV logistics của các DN do có giá trị Sig < 0,05.

4.2. Thảo luận kết quả nghiên cứu
Kết quả nghiên cứu khẳng định có 6 yếu tố có quan hệ 

đồng biến đến năng lực cung ứng DV của các DN logistics 
trên địa bàn tỉnh BRVT. Nghiên cứu cũng củng cố thêm lý 
thuyết của các nghiên cứu trước đây. 

Kết quả cho thấy, yếu tố Năng lực thấu cảm thị trường 
có tác động mạnh nhất đến năng lực cung ứng DV của các 
DN logistics, phù hợp với kết quả kiểm định, có sự tương 
đồng với kết quả nghiên cứu trước: MSUGLRT (1995); Stank 
và Lackey (1997); Shang và Marlow (2007). Bên cạnh đó, 
yếu tố Năng lực thấu cảm thị trường có hệ số beta cao 
nhất. Chứng tỏ, đây là 1 biện pháp có tác động mạnh đến 
việc nâng cao năng lực cung ứng DV cho các DN logistics.

Yếu tố Năng lực định vị cạnh tranh giá trị cung ứng DV 
có tác động mạnh thứ hai đến năng lực cung ứng DV cho 
các DN logistics, phù hợp với kết quả kiểm định của Morash 
và cộng sự (1996); Stank và Lackey (1997); Lynch và cộng 
sự (2000); Zhao và cộng sự (2001); Shang và Marlow (2007).

Năng lực quản trị nguồn nhân lực cung ứng DV, Năng 
lực đổi mới sáng tạo giá trị cung ứng DV, Năng lực phát 
triển quan hệ đối tác với các bên liên quan, Năng lực ứng 
dụng CNTT cũng có tác động tích cực đến Năng lực cung 
ứng DV cho các DN logistics, phù hợp với kết quả kiểm 
định của các nghiên cứu trước.

5. HÀM Ý QUẢN TRỊ
Dựa vào kết quả, tác giả nghiên cứu đề xuất các hàm 

ý quản trị chính như sau:
5.1. Đối với yếu tố Năng lực thấu cảm thị trường 
Để nâng cao năng lực thấu cảm thị trường, một số đề 

xuất được đưa ra gồm: Thứ nhất, định vị chính xác được tập 
khách hàng trọng điểm và nhu cầu, thị hiếu khách hàng, 
từ đó thấu hiểu khách hàng hơn; thứ hai, đáp ứng được 
các lô hàng hay nhu cầu nhanh, khẩn cấp của khách hàng; 
thứ ba, thường xuyên cập nhật các thông tin và xu thế của 
ngành logistics trong và ngoài nước để nâng cao khả năng 
nắm bắt và thích ứng với xu hướng biến động nhu cầu 
khách hàng và thị trường. 

5.2. Đối với yếu tố Năng lực định vị cạnh tranh giá 
trị cung ứng DV

Để nâng cao năng lực định vị cạnh tranh, DN logistics 
tỉnh BRVT cần có những cải tiến mô hình hoạt động và xây 
dựng hệ thống kết nối giữa các DN để tối ưu hóa nguồn lực 
cơ sở hạ tầng như: thứ nhất, tập trung nâng cao khả năng 
cung cấp cho khách hàng các giải pháp logistics tiên tiến 
hiện đại; thứ hai, chủ động cải thiện khả năng đáp ứng các 
yêu cầu độc đáo của khách hàng; thứ ba, xây dựng hệ thống 
kết nối hạ tầng giữa các DN để tối ưu hóa nguồn lực cơ sở 
hạ tầng; thứ tư, chú trọng cung cấp cho khách hàng các DV 
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logistics chuyên biệt trong các ngành hàng khác nhau.
5.3. Đối với yếu tố Năng lực quản trị nguồn nhân 

lực cung ứng DV
Dựa trên thực trạng năng lực quản trị nhân sự của các 

công ty logistics trên địa bàn tỉnh BRVT, một số đề xuất 
được đưa ra để nâng cao năng lực quản trị nguồn nhân 
lực như sau: thứ nhất, tạo sự chuyên nghiệp khi thực hiện 
nghiệp vụ, tạo sự tin tưởng cho khách hàng; thứ hai, tăng 
cường hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng 
cho đội ngũ nhân sự tham gia vào hoạt động cung ứng 
logistics; thứ ba, chủ động trong kế hoạch tuyển dụng 
nguồn nhân sự tham gia vào hoạt động logistics.

5.4. Đối với yếu tố Năng lực đổi mới sáng tạo giá trị 
cung ứng DV

Năng lực đổi mới cần được các DN logistics trên địa 
bàn tỉnh BRVT nâng cao và cải thiện bằng một số biện 
pháp sau đây: thứ nhất, không ngừng cải tiến, đổi mới hạ 
tầng logistics của DN như kho bãi, phương tiện, hệ thống 
phân phối; thứ hai, cải tiến quy trình và các thao tác nghiệp 
vụ cung ứng DV logistics; thứ ba, chú trọng đầu tư vào hệ 
thống máy móc, thiết bị vận chuyển hàng hóa, bốc dỡ 
hàng hóa, kiểm tra hàng hóa.

5.5. Đối với yếu tố Năng lực phát triển quan hệ đối 
tác với các bên liên quan

Việc phát triển mối quan hệ với các bên liên quan sẽ 
tạo điều kiện để DN cung cấp các DV kinh doanh logistics 
được hiệu quả và thuận lợi hơn. Muốn vậy cần: thứ nhất, 
tăng cường hợp tác với các DN logistics trong và ngoài 
nước; thứ hai, tạo mối quan hệ tốt với mạng lưới các DN 
khách hàng; thứ ba, tiếp tục tăng cường, củng cố mối quan 
hệ với chính quyền địa phương và các hiệp hội; thứ tư, các 
DN cung cấp DV logistics trên địa bàn tỉnh cần hợp tác và 
chia sẻ nguồn lực để có thể xây dựng và phát triển mạnh 
mẽ chuỗi DV trọn gói, từ đó góp phần nâng cao khả năng 
cạnh tranh.

5.6. Đối với yếu tố Năng lực ứng dụng CNTT
Với sự phát triển của công nghệ 4.0, để có thể nâng 

cao hiệu quả sử dụng CNTT của các DN logistics trên địa 
bàn tỉnh BRVT cần: thứ nhất, cải thiện hạ tầng CNTT tại nội 
bộ DN; thứ hai, nâng cao trình độ ứng dụng CNTT tiên tiến 
của nguồn nhân sự tại DN; thứ ba, DN có kế hoạch đầu tư 
các thiết bị tiên tiến, ứng dụng CNTT vào quản lý quá trình 
cung cấp DV logistics; thứ tư, các DN hướng tới xây dựng 
và phát triển hệ thống CNTT hiệu quả thông qua việc tích 
hợp các hoạt động của DN logistics với khách hàng hoặc 
nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng dựa trên hệ thống 
thông tin. 
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TÓM TẮT: Bài báo cho thấy vai trò của bến cảng 
container trong phục vụ lô hàng trong dây chuyền 
logistics từ nơi thu gom đầu tiên đến nơi tiêu thụ 
cuối cùng. Qua hình ảnh minh họa, vai trò của bến 
container càng được tăng lên khi lô hàng container 
trong dây chuyền phải qua nhiều bến cảng (cảng địa 
phương, cảng đầu mối, cảng trung chuyển). Từ mô 
hình mô phỏng luồng dịch chuyển của lô hàng (qua 
hình ảnh minh họa), bài báo thiết lập công thức xác 
định chi phí và thời gian lưu thông lô hàng container 
trong dây chuyền logistics từ điểm thu gom đầu tiên 
đến điểm tiêu thụ cuối cùng. Bài báo chỉ ra sự ảnh 
hưởng của hiệu suất khai thác bến container đến 
phục vụ container trong dây chuyền logistics như thế 
nào. Bài báo đã phân tích sự ảnh hưởng của từng 
nhân tố cơ bản đến chi phí và thời gian lưu cảng của 
lô hàng phát sinh tại bến cảng container, từ đó ảnh 
hưởng đến chi phí và thời gian lưu thông của lô hàng 
trong dây chuyền logistics. 

TỪ KHÓA: Hiệu suất bến container, dây chuyền 
logistics.

ABSTRACT: The article shows the role of container 
terminals in serving shipments in the logistics 
chain from the first collection point to the final 
consumption point. Through illustrations, the role of 
container terminals is increased when the container 
shipment in the chain has to go through many ports 
(local ports, hub ports, transshipment ports). From 
the simulation model of the movement of shipments 
(via illustrations), the article establishes a formula 
to determine the cost and transit time of container 
shipments in the logistics chain from the first 
collection point to the final consumption point. The 
article shows how the efficiency of container terminal 
operations affects container handling in the logistics 
chain. The article has analyzed the influence of each 
basic factor on the cost and time of the consignment 
arising at the container terminal, thereby affecting 
the cost and transit time of the consignment in the 
chain logistics.

KEYWORDS: Container terminal efficiencies, 
logistics chain.

Nâng cao hiệu suất khai thác bến container 
để phục vụ lô hàng trong dây chuyền logistics

ª PGS. TS. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG
Trường Đại học Giao thông vận tải

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Ngày nay, thuật ngữ logistics đã trở nên rất quen 

thuộc trong phục vụ các lô hàng lưu thông từ nơi thu gom 
đầu tiên đến điểm tiêu thụ cuối cùng. Với chức năng phục 
vụ lưu thông hàng hóa, dây chuyền logistics có ảnh hưởng 

đáng kể đến phát triển của nền kinh tế. Dây chuyền logistics 
gồm nhiều mắt xích vận tải với nhiều đầu mối, bao gồm 
bến cảng container trong vận tải đường thủy. Như vậy, 
các dịch vụ được thực hiện tại các bến cảng container để 
phục vụ hàng hóa sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự lưu thông 
của các lô hàng, đặc biệt trong trường hợp dây chuyền 
logistics phải qua nhiều bến cảng container (cảng nhánh, 
cảng trung chuyển). Trên góc độ khai thác bến container, 
cần hiểu rõ hiệu suất khai thác bến container ảnh hưởng 
như thế nào đến giá phí, thời gian lưu cảng của lô hàng khi 
hàng phải qua bến cảng container.   

2. MỘT SỐ KHÁI NIỆM
* Dây chuyền logistics: Dây chuyền logistics được xem 

như là đường dẫn của hàng hóa từ nơi được thu gom đầu 
tiên đến người tiêu dùng cuối, đảm bảo duy trì quá trình 
di chuyển các nguyên vật liệu phục vụ quá trình sản xuất 
từ nơi này đến nơi khác, hoặc di chuyển thành phẩm từ nơi 
sản xuất đến nơi tiêu thụ một cách hiệu quả. Quá trình di 
chuyển các dòng hàng hóa nói chung, của container nói 
riêng có thể được thực hiện bởi nhiều phương thức vận tải, 
trong đó vận tải đường thủy hoặc đường biển có ý nghĩa 
rất lớn do ưu thế riêng của nó về giá cước vận tải, do đó 
dây chuyền logistics phục vụ hàng hóa xuất, nhập khẩu 
thường thông qua phương thức vận tải đường biển.

* Hiệu suất khai thác bến container: Hiệu suất khai thác 
bến container là khái niệm đa chiều đề cập đến hiệu suất 
hoạt động của các trang thiết bị tại bến, thông qua sản 
lượng thông qua của bến, năng suất các trang thiết bị và 
hiệu quả sử dụng các nguồn lực của bến cảng. Trên góc độ 
phục vụ các lô hàng container trong dây chuyền logistics, 
hiệu suất tại bến cảng container có ảnh hưởng rất lớn, cả 
chi phí và thời gian lưu thông của lô hàng. 

2. MÔ PHỎNG DÂY CHUYỀN LOGISTICS PHỤC VỤ 
CONTAINER XUẤT (NHẬP) QUA PHƯƠNG THỨC VẬN TẢI 
BIỂN QUỐC TẾ

Hình 2.1: Mô phỏng luồng dịch chuyển của container trong dây 
chuyền logistics qua các bến container
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Qua mô hình trên cho thấy, container xuất (nhập) khẩu 
trong dây chuyền logistics đường biển, phải qua ít nhất 2 
bến cảng container, tuy nhiên nếu container xuất (nhập) 
khẩu giữa các quốc gia ở các châu lục khác nhau, container 
phải qua cảng trung chuyển khu vực, khi đó sẽ phải qua 
4 cảng (2 cảng nội địa và 2 cảng trung chuyển). Khi hàng 
hóa trong dây chuyền logistics càng qua nhiều bến cảng 
container, hiệu suất khai thác tại các bến cảng càng tác 
động nhiều hơn đến chi phí và lưu thông của lô hàng. 

3. XÁC ĐỊNH CHI PHÍ VÀ THỜI GIAN LƯU THÔNG 
HÀNG HÓA TRONG DÂY CHUYỀN LOGISTICS TRONG 
TRƯỜNG HỢP QUA CẢNG TRUNG CHUYỂN VÀ KHÔNG 
QUA CẢNG TRUNG CHUYỂN

* Container không qua cảng trung chuyển:
Tg = T11 + Tp1 + Tm + Tp2 + T12

Trong đó:
Tg - Tổng thời gian lưu thông hàng hóa; 
T11 - Toàn bộ thời gian từ lúc nhận hàng đến khi hàng 

được vận chuyển đến cảng 1;
TP1 - Thời gian tàu lưu lại tại cảng 1;
Tm - Thời gian vận chuyển đường biển từ cảng 1 đến 

cảng 2;
Tp2 - Thời gian tàu lưu lại tại cảng 2;
T12 - Thời gian vận chuyển nội địa từ cảng 2 đến khi 

hàng hóa được giao cho người nhận.
Cg = C11 + CP1 + Cm + Cp2 + C12

Trong đó:
Cg - Tổng chi phí lưu thông hàng hóa; 
C11 - Chi phí cho vận tải nội địa đến cảng 1;
CP1 - Chi phí tại cảng 1;
Cm - Chi phí vận chuyển đường biển từ cảng 1 đến 

cảng 2;
Cp2 - Chi phí tại cảng 2;
C12 - Chi phí vận tải nội địa từ cảng 2 đến kho chủ hàng.
* Container qua cảng trung chuyển:
Tg = T11a + Tp1a + Tf1 + Tp1b + Tm +Tp2b + Tf2 + Tp2a + T12a
Trong đó: 
Tg - Tổng thời gian lưu thông hàng hóa;
T11a - Toàn bộ thời gian từ lúc nhận hàng để vận 

chuyển nội địa đến cảng 1a;
Tp1a - Thời gian tại cảng 1a;
Tf1 - Thời gian vận tải từ cảng 1a đến cảng trung 

chuyển 1b theo tuyến nhánh (feeder);
Tp1b - Thời gian tại cảng trung chuyển 1b;
Tm - Thời gian vận tải đường biển giữa cảng 1b và 2b;
Tp2b - Thời gian tại cảng trung chuyển 2b;
Tf2 - Thời gian vận tải từ cảng 2b đến cảng 2a theo 

tuyến nhánh (feeder);
Tp2a - Thời gian tại cảng 2a;
T12a - Toàn bộ thời gian vận tải nội địa từ cảng 2a đến 

khi hàng hóa được giao cho người nhận.
Cg = C11a + Cp1a + Cf1 + Cp1b +  Cm + Cp2b +Cf2 + Cp2a + C12a

Trong đó: 
Cg - Tổng chi phí từ cửa tới cửa; 
C11a - Chi phí vận tải nội địa đến cảng 1a;

Cp1a - Chi phí tại cảng 1a;
Cf1 - Chi phí vận tải từ cảng 1a đến cảng trung 

chuyển1b theo tuyến nhánh (feeder);
Cp1b - Chi phí tại cảng trung chuyển 1b;
Cm - Chi phí vận tải đường biển giữa cảng 1b và 2b;
Cp2b - Chi phí tại cảng trung chuyển 2b;
Cf2 - Chi phí vận tải từ  cảng trung chuyển 2b đến cảng 

2a theo tuyến nhánh (feeder);
Cp2a - Chi phí tại cảng 2a;
C12a - Chi phí vận tải nội địa từ cảng 2a đến kho chủ hàng. 
Qua các công thức trên chứng tỏ, chi phí và thời gian 

phát sinh khi hàng qua bến cảng container càng tăng hơn 
khi lô hàng phải qua nhiều mắt xích cảng.

4. SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA HIỆU SUẤT KHAI THÁC 
BẾN CONTAINER ĐẾN PHỤC VỤ LÔ HÀNG TRONG DÂY 
CHUYỀN LOGISTICS

Từ khái niệm hiệu suất khai thác bến container có 
tính đa chiều, trên góc độ nghiên cứu sự ảnh hưởng của 
khai thác bến container đến phục vụ các lô hàng container 
trong dây chuyền logistics, bài báo sẽ chỉ ra sự tác động 
của hiệu suất khai thác bến container đến chi phí và thời 
gian  lưu thông của lô hàng tại bến cảng container, cụ thể 
sự ảnh hưởng như sau:

- Hiệu suất khai thác bến container có tác động đến 
trực tiếp đến giá thành xếp dỡ hàng hóa, do đó làm tăng 
thêm giá trị của lô hàng container khi qua cảng.

- Hiệu suất khai thác bến container ảnh hưởng đến 
thời gian quay vòng của tàu, tác động đến thời gian lưu 
thông của hàng hóa trong dây chuyền logistics.

- Hiệu suất khai thác bến container tác động trực tiếp 
đến thời gian và chi phí giao nhận lô hàng hóa trong dây 
chuyền logistics khi nhận và giao hàng tại cảng.

- Hiệu suất khai thác bến container ảnh hưởng trực 
tiếp đến thời gian lưu cảng của lô hàng, do đó ảnh hưởng 
đến tốc độ lưu thông hàng hóa trong dây chuyền logistics.

5. PHÂN TÍCH SỰ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC NHÂN TỐ CƠ 
BẢN ĐẾN HIỆU SUẤT KHAI THÁC BẾN CONTAINER, LÀM 
ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHỤC VỤ CONTAINER TRONG DÂY 
CHUYỀN LOGISTICS

5.1. Hệ thống trang thiết bị tại bến container
Tổng thời gian phục vụ xếp và dỡ container cho 

tàu phụ thuộc rất lớn vào năng suất xếp dỡ của thiết bị. 
Thiết bị xếp dỡ container chuyên dụng đã phát triển qua 
các thế hệ, cần cẩu giàn công son khung thép (STS- Ship 
To Shore Gantry Crane) thế hệ đầu tiên, có tầm với trước 
phục vụ các tàu container có chiều rộng 10 hàng container 
trên boong. Cần cẩu Panamax cho phép phục vụ được 
tàu container có chiều rộng lên đến 13 hàng container. 
Cần cầu thế hệ Post-Panamax cho phép phục vụ các tàu 
container có chiều rộng lên đến 18 hàng container. Cần 
cẩu giàn xếp dỡ container tại cầu tàu hiện đại nhất hiện 
nay thuộc loại Super-Post panamax phục vụ xếp dỡ cho 
các tàu có chiều rộng lên đến 22 hàng container, cần cẩu 
có thể nâng cùng lúc 4 container 20’ hoặc 2 container 40’, 
tốc độ nâng 60 - 80m/phút khi mang tải, tốc độ đẩy 140 m/
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phút, với các tốc độ này cho phép cẩn cẩu có thể phục vụ 
40 container/giờ, trong khi các thế hệ cần cẩu giàn trước 
đó có năng suất xếp dỡ từ 20 - 30 container/giờ. Điều này 
cho thấy có sự khác nhau đáng kể giữa các thế hệ thiết bị 
xếp dỡ conainer tại cầu tàu. Song song với trang thiết bị 
xếp dỡ container tại cầu tàu, hệ thống trang thiết bị xếp 
dỡ gồm cẩu giàn chạy trên ray (RMG- Rail Mounted Gantry 
crane); cẩu giàn bánh lốp (RTG-Ruber Tired Gantry Crane), 
tại nhiều bến container hiện đại có trang bị thiết bị xếp dỡ  
tự động AGV (Automated Guided Vehicles), là những thiết 
bị chuyên dụng, được lắp đặt để phục vụ xếp dỡ container 
tại bãi chứa.

Năng suất xếp dỡ của thiết bị sẽ quyết định thời gian 
làm hàng của tàu tại cầu bến. Những bến container sử 
dụng thiết bị xếp dỡ thế hệ cũ, năng suất xếp dỡ thấp, thời 
gian làm hàng tăng sẽ làm tăng thời gian lưu container tại 
cảng, làm tăng thời gian lưu thông hàng hóa, tăng thời 
gian giao hàng (Tp1;Tp2;). Điều này càng trở nên nghiêm 
trọng hơn khi container trong dây chuyền logistics phải 
qua qua nhiều bến container, bao gồm cảng trung chuyển 
(Tp1a; Tp2a; Tp2b Tp1b ;). Việc giảm thời gian tàu lưu tại cảng, góp 
phần làm tăng vòng quay khai thác tàu, đó là cơ sở để giảm 
cước vận tải tính bình quân trên mỗi container (Cm), giá cả 
hàng hóa xuất (nhập) khẩu được giảm bớt. Năng suất xếp 
dỡ của thiết bị tăng, giá thành xếp dỡ container giảm bớt, 
làm giảm cước phí xếp dỡ container, từ đó giảm các chi phí 
phát sinh tại bến cảng container (CP1;  CP2 ) hoặc (CP1a ; CP1b 
; CP2a ; CP2b).

5.2. Hoạt động khai thác bãi container
Theo qui trình phục vụ container nhập trong dây 

chuyền logistics, sau khi được dỡ, container sẽ được chất 
xếp vào bãi chứa, chờ chủ hàng đến nhận. Trên thực tế, 
thời gian lưu cảng của container (Tp1a; Tp2a; Tp2b Tp1b) không 
chỉ phụ thuộc vào năng suất xếp dỡ của thiết bị tại cầu 
tàu, tại bãi, còn phụ thuộc thời gian giao, nhận container 
tại bãi. Tại các bến container khi chưa áp dụng các phần 
mềm quản lý và khai thác bãi trên cơ sở của công nghệ 
thông tin, sự kết nối thông tin của  container giao, nhận từ 
cổng kiểm soát chuyển đến khu vực khai thác bãi sẽ rất bị 
hạn chế. Do đó, các phương tiện khi dịch chuyển vào bãi  
sẽ phải chờ đợi để nhân viên bãi nhận phiếu giao nhận 
container (EIR- Equipment Interchange Receipt) từ các tài 
xế, sau đó tìm kiếm container tại các khu để giao trả, vì 
vậy làm tăng thời gian container lưu tại cảng  (Tp1a; Tp2a; Tp2b 
Tp1b). Trái lại, khi sử dụng các phần mềm quản lý và khai 
thác bãi container, các thông tin từ cổng kiểm soát nhanh 
chóng được chuyển tới khu vực bãi, nhân viên giao nhận 
nhanh chóng tìm kiếm container để kịp thời giao trả cho 
tài xế, tránh hiện tượng phương tiện chờ đợi, giảm ùn tắc, 
góp phần giảm thời gian lưu cảng của container trong dây 
chuyền logistics. 

Việc quản lý bãi chứa container tại bến container có 
ảnh hưởng rất lớn đến thời gian lưu cảng của container. 
Khi vị trí container tại bãi được quản lý qua sổ sách, giấy tờ, 
không dựa vào các phần mềm quản lý bãi chứa container, 
điều này dẫn đến tăng thời gian tìm kiếm container (xuất) 
để giao trả, cũng như tìm kiếm vị trí thuận lợi để chất 

xếp container (nhập), từ đó làm giảm hiệu suất xếp dỡ 
của trang thiết bị. Hơn nữa, phần mềm quản lý bãi chứa 
còn giúp cập nhật chính xác vị trí container tại mỗi thời 
điểm, giảm nhầm lẫn khi giao nhận container, giải phóng 
nhanh chóng container ra khỏi cảng. Một bến container 
được khai thác với công nghệ đơn giản, lạc hậu, không chỉ 
tác động trực tiếp đến chất lượng dịch vụ thông qua thời 
gian phục vụ container qua cảng mà còn làm tăng hao phí 
các nguồn lực để phục vụ container (trang thiết bị xếp dỡ, 
nguồn nhân lực, không gian và diện tích bãi chứa), do đó 
làm tăng giá phí nâng, hạ container, tăng giá cước lưu bãi. 
Điều này làm tăng chi phí tại bến cảng của container (CP1;  
CP2 ) hoặc (CP1a ; CP1b ; CP2a ; CP2b).

5.3. Hoạt động thông quan hàng hóa tại bến 
container

Thủ tục thông quan hàng hóa xuất, nhập qua các bến 
container quốc tế là bắt buộc, thời gian thực hiện thủ tuc 
này sẽ khác nhau ở mỗi bến container, phụ thuộc vào thời 
gian mở và xử lý tờ khai, thời gian kiểm tra hồ sơ và kiểm tra 
thực tế hàng hóa. Khi lô hàng container trong dây chuyền 
logistics thực hiện thông quan tại bến cảng container, thời 
gian lưu cảng của container sẽ được tính thêm thời gian 
này. Có thể nói, thời gian thông quan hàng hóa xuất, nhập 
khẩu phụ thuộc rất nhiều vào thủ tục hành chính không 
chỉ của riêng cơ quan hải quan mà còn bao gồm các bộ 
ngành khác (Bộ Tài chính, Bộ Công thương). Trên thực tế, vì 
nhiều lý do khác nhau như: thủ tục hành chính chưa được 
cải cách, thủ tục hải quan thực hiện theo phương thức cũ; 
sự phối hợp không chặt chẽ và không kịp thời giữa các 
bên liên quan trong hoạt động thông quan của hàng hóa; 
các thiếu sót của chính các chủ hàng (đại diện chủ hàng) 
trong việc khai báo danh mục hàng hóa cho các cơ quan 
liên quan, dẫn đến thời gian để thông quan hàng hóa rất 
chậm trễ. Rất nhiều bến cảng container đã phải lưu bãi 
container hàng nhập rất lớn, điều này làm giảm hiệu suất 
khai thác bãi, gây hiện tượng tồn ứ, ùn tắc container trong 
cảng, giảm hiệu suất làm việc của trang thiết bị tại bãi, hậu 
quả đem lại là thời gian lưu cảng của container (Tp1; Tp2) 
sẽ tăng, chi phí container lưu cảng (CP1;  CP2 ) cũng tăng 
bởi vì khi sự ùn tắc xuất hiện tại cảng, có thể dẫn đến thời 
gian quay vòng của tàu tăng, khi đó các lô hàng nói chung 
sẽ phải chịu thêm phí “tắc nghẽn cảng” (Port Congestion 
Surcharge), làm tăng chi phí lưu thông của lô hàng trong 
dây chuyền logistics (Cg).

5.4. Cơ sở hạ tầng giao thông kết nối giữa bến 
cảng và miền hậu phương của cảng

Hàng hóa đến bến cảng container nói chung có thể 
thông qua nhiều phương thức vận tải như: vận tải đường 
bộ, vận tải đường sắt, vận tải đường thủy nội địa. Tại nhiều 
bến container không có khả năng tiếp cận với tất cả các 
phương thức vận tải nói trên do những hạn chế từ hệ 
thống vận tải đường sắt, đường thủy nội địa. Khi lưu lượng 
phương tiện đến giao và nhận hàng nhiều, trong khi kết 
nối giao thông giữa cảng đến miền hậu phương của nó 
(nơi phát sinh nhu cầu vận tải hàng đưa đến cảng hoặc trở 
về từ cảng) chỉ được thực hiện bằng phương thức vận tải 
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đường bộ sẽ gây ra hiện tương ùn tắc tại các vị trí giao nhận 
container trong cảng, làm giảm hiệu suất xếp dỡ của các 
trang thiết bị tại bãi, làm tăng đáng kể thời gian lưu hàng tại 
cảng. Bên cạnh đó, kết hợp với sự ùn tắc tại các khu vực lân 
cận bến cảng container, thời gian vận chuyển container đến 
cảng hoặc từ cảng về kho chủ hàng (T11; T12 hoặc T11a; T12a ) sẽ  
tăng, làm tăng tổng thời gian giao hàng (Tg). 

6. CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU SUẤT KHAI 
THÁC BẾN CONTAINER NHẰM GIẢM THỜI GIAN VÀ 
CHI PHÍ LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG DÂY CHUYỀN 
LOGISTICS

- Trên góc độ nhà khai thác bến cảng container: Cần 
phát triển hệ thống trang thiết bị xếp dỡ, bao gồm cả cầu 
tàu và bãi chứa container nhằm tăng năng suất xếp dỡ 
của thiết bị. Các bến cần được hiện đại hóa bởi công nghệ 
quản lý và khai thác bến, đặc biệt bãi chứa container nhằm 
tối ưu hóa phương án phục vụ container, tối thiểu hóa thời 
gian và hao phí nguồn lực phục vụ các lô hàng của dây 
chuyền logistics.

- Cơ quan hải quan cùng các cơ quan khác có liên 
quan đến lô hàng hóa trong dây chuyền logistics qua cảng 
(Bộ Công thương, Bộ Tài chính) thực hiện cải cách thủ tục 
hành chính, phối hợp chặt chẽ cùng các chủ hàng nhanh 
chóng giải quyết các thủ tục liên quan quản lý nhà nước 
đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu qua bến cảng container.

- Bộ GTVT cũng như sở GTVT tại các địa phương có 
bến cảng container cần có qui hoạch phát triển hệ thống 
giao thông kết nối đến các bến cảng container trên cơ sở 
phát triển phương thức vận tải đường sắt, đường thủy nội 
địa nhằm giảm tải phương thức vận tải đường bộ thường 
xuyên gây ùn tắc các luồng hàng đến và từ miền hậu 
phương của cảng. 

7. KẾT LUẬN
Trước những nhu cầu ngày càng gia tăng của dịch vụ 

logistics phục vụ phát triển kinh tế vùng, miền, khu vực 
cũng như toàn thế giới, các tổ chức cung ứng dịch vụ này 
một mặt có nhiều cơ hội để phát triển, song cũng chịu sức 
ép rất lớn về yêu cầu nhanh chóng, hiệu quả từ phía khách 
hàng là những người gửi, nhận hàng trong và ngoài nước. 
Để đáp ứng các đòi hỏi về thời gian và chi phí lưu thông 
hàng container một cách nhanh chóng và tiết kiệm, các 
đơn vị cung ứng dịch vụ logistics cũng như các tổ chức, 
cơ quan liên quan đến quản lý lô hàng container xuất, 
nhập khẩu cần hiểu rõ sự ảnh hưởng của hiệu suất khai 
thác bến container đến thời gian và chi phí lưu thông lô 
hàng container qua cảng. Với sự tác động của các nhân tố 
đã được chỉ ra ở trên cho thấy, cần có các giải pháp đồng 
bộ từ bản thân cơ quan cảng, các đơn vị cung ứng dịch 
vụ logistics, cơ quan quản lý nhà nước đối với hàng hóa 
xuất, nhập khẩu qua bến cảng container, cơ quan quản lý 
GTVT Trung ương và địa phương. Khi các biện pháp được 
kết hợp thực hiện, thời gian và chi phí lưu thông của hàng 
hóa trong dây chuyền logistics sẽ giảm, phục vụ tốt hơn 
nhu cầu phát triển nền kinh tế. 
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Quy định mới về chuyến bay 
chuyên cơ, chuyên khoang

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 96/2021/NĐ-
CP về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên 
khoang. Nghị định này quy định về công tác bảo đảm 
chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang của Việt Nam và 
chuyến bay chuyên cơ của nước ngoài bay trong vùng trời 
Việt Nam và vùng thông báo bay do Việt Nam quản lý.

Chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang phải bảo đảm 
an ninh, an toàn tuyệt đối; bảo đảm tiêu chuẩn chuyên cơ, 
chuyên khoang theo quy định; bảo đảm bí mật kế hoạch 
đảm bảo an ninh cho đối tượng chuyên cơ, chuyên khoang 
theo quy định của pháp luật; bảo đảm nghi lễ đón, tiễn 
chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang theo quy định.

Đối tượng được phục vụ chuyến bay chuyên cơ, chuyên 
khoang của Việt Nam gồm: Tổng Bí thư Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng 
hòa XHCN Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa 
XHCN Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa XHCN 
Việt Nam; đối tượng được quy định tại Điều 8 Nghị định này 
(các chuyến bay chuyên cơ của nước ngoài chở người đứng 
đầu Nhà nước, cơ quan lập pháp, Chính phủ các nước thực 
hiện chuyến thăm cấp Nhà nước, thăm chính thức, thăm 
làm việc, thăm cá nhân tại Việt Nam).

Cơ quan có thẩm quyền thông báo chuyến bay chuyên 
cơ, chuyên khoang của Việt Nam là: Văn phòng Trung ương 
Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn 
phòng Quốc hội, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng.

Doanh nghiệp nhận đặt hàng thực hiện chuyến bay 
chuyên cơ, chuyên khoang của Việt Nam là các hãng hàng 
không của Việt Nam có đủ tiêu chuẩn theo quy định của 
Bộ trưởng Bộ GTVT. Đơn vị được giao thực hiện chuyến 
bay chuyên cơ, chuyên khoang của Việt Nam là các đơn vị 
thuộc Bộ Quốc phòng có đủ tiêu chuẩn theo quy định của 
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Chuyến bay chuyên cơ là chuyến bay sử dụng tàu bay 
riêng biệt chở một trong các đối tượng được quy định nêu 
trên được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông báo 
theo quy định của Nghị định này.

Chuyến bay chuyên khoang (toàn bộ hoặc một phần) là 
chuyến bay vận chuyển thương mại được các cơ quan có thẩm 
quyền mua vé, xác nhận chỗ cho một trong các đối tượng nêu 
trên và thông báo theo quy định của Nghị định này.

Thành lập Hội đồng thẩm định 
dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn 
bản QPPL do Bộ trưởng Bộ GTVT 
ban hành hoặc liên tịch ban hành  

Bộ trưởng Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 1871/
QĐ-BGTVT ngày 27/10/2021 thành lập Hội đồng thẩm định 
dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản QPPL do Bộ trưởng 
Bộ GTVT ban hành hoặc liên tịch ban hành.

Theo đó, Hội đồng sẽ do lãnh đạo Vụ Pháp chế, Bộ 
GTVT làm Chủ tịch Hội đồng. Các thành viên gồm các công 
chức đại diện cho các vụ, tổng cục, cục thuộc Bộ GTVT.

Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ thẩm định dự thảo 
Thông tư bãi bỏ một số văn bản QPPL do Bộ trưởng Bộ 
GTVT ban hành hoặc liên tịch ban hành theo các nội 
dung quy định tại Thông tư số 21/2016/TT-BGTVT ngày 
25/8/2016 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về xây dựng, 
ban hành, hợp nhất văn bản QPPL, kiểm soát thủ tục hành 
chính, kiểm tra, xử lý văn bản, rà soát, hệ thống hóa văn bản 
QPPL và theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực GTVT.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Hội đồng thẩm định tự giải thể sau khi hoàn thành 

nhiệm vụ.

Phê duyệt báo cáo đánh giá tác 
động môi trường của dự án sửa 
chữa lớn, cải tạo nâng cấp cầu cảng 
Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu 
nạn hàng hải khu vực IV

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang vừa ký ban 
hành Quyết định số 1862/QĐ-BGTVT ngày 25/10/2021 phê 
duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án sửa 
chữa lớn, cải tạo nâng cấp cầu cảng Trung tâm Phối hợp tìm 
kiếm cứu nạn hàng hải khu vực IV.

Theo đó, phê duyệt nội dung báo cáo đánh giá tác động 
môi trường của dự án sửa chữa lớn, cải tạo nâng cấp cầu cảng 
Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực IV của 
Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (sau 
đây gọi là Chủ dự án) thực hiện tại thôn Thành Đạt, xã Phước 
Đồng, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa với các nội dung chính 
tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này. 

Chủ dự án có trách nhiệm căn cứ quy định tại khoản 3 
Điều 7 Nghị định số 159/2018/NĐ-CP của Chính phủ, báo 
cáo UBND tỉnh Khánh Hòa để được chấp thuận vị trí đổ 
chất nạo vét đã được xác định trong báo cáo đánh giá tác 
động môi trường của dự án trước khi triển khai thi công 
dự án; niêm yết công khai quyết định phê duyệt báo cáo 
đánh giá tác động môi trường của dự án theo quy định của 
pháp luật; thực hiện nghiêm túc nội dung báo cáo đánh giá 
tác động môi trường của dự án được phê duyệt tại Điều 1 
Quyết định này. 

Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi 
trường của dự án là căn cứ để cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện các yêu 
cầu về bảo vệ môi trường của dự án. 

Cảng vụ Hàng hải Nha Trang giám sát sự tuân thủ các 
yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với phương tiện thủy 
tham gia thi công, vận chuyển chất nạo vét của dự án. 

Vụ Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 
quan tổ chức kiểm tra sự tuân thủ các yêu cầu về bảo vệ 
môi trường đối với dự án theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký q
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QUẢNG NINH 

Sáng tạo tuyên truyền ATGT 
cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số

“CÕNG LUẬT” ATGT LÊN BẢN
Cuối tháng 9, Ban ATGT tỉnh 

Quảng Ninh và Công ty Honda Việt 
Nam, Công an huyện Tiên Yên đã phối 
hợp tổ chức lớp tập huấn nâng cao kỹ 
năng lái xe an toàn cho 80 học viên là 
người DTTS trên địa bàn.

Tại buổi tập huấn, các học viên 

được thông tin về tình hình TNGT trên 
địa bàn tỉnh Quảng Ninh và các giải 
pháp nhằm hạn chế TNGT xảy ra. Cán 
bộ Đội CSGT Công an huyện đã tuyên 
truyền đến học viên các quy định và 
chế tài xử lý đối với một số hành vi vi 
phạm phổ biến. Đặc biệt, trong đó tập 
trung vào các nhóm hành vi là nguyên 
nhân chính dẫn đến TNGT như vi phạm 
nồng độ cồn, vi phạm tốc độ...

Tương tự, tại huyện Hải Hà,  Tổ 
công tác của Đồn Biên phòng Quảng 
Đức phối hợp với  Ban Dân tộc tỉnh 
Quảng Ninh tổ chức lên bản Mốc 13, 
xã Quảng Đức để nắm tình hình số 
người chưa có giấy phép lái xe mô 
tô, từ đó có giải pháp phối hợp với cơ 
quan chức năng của huyện tổ chức 
mở lớp học và thi cho bà con.

Thiếu tá Phùng Văn Dũng - Chính 

trị viên, Đồn phó Đồn Biên phòng 
Quảng Đức cho biết, trên tuyến biên 
giới bộ do đơn vị phụ trách có hai xã 
Quảng Sơn và Quảng Đức với trên 
1.827 hộ/8.000 nhân khẩu.

Cũng theo thiếu tá Dũng, khu vực 
này chủ yếu là đồng bào người Dao, 
Tày, Hoa, Sán Chỉ… sinh sống. Hầu 
hết bà con dân tộc ở hai xã này chỉ đi 
học để biết đọc, biết viết rồi ở nhà đi 
nương, làm rẫy, thậm chí một số người 
lớn tuổi còn không biết chữ. Chính vì 
vậy, việc tuyên truyền, phổ biến pháp 
luật về ATGT cũng có tính đặc thù, phải 
có những ví dụ, hành động cụ thể, đơn 
giản như: đội mũ bảo hiểm như thế 
nào là đúng cách, xe phải lắp gương 
chiếu hậu, không chở 3, chở 4 người...

Trước đó, Ban ATGT tỉnh Quảng 
Ninh đã phối hợp với Ban ATGT các 

Cơ quan chức năng 
của tỉnh Quảng Ninh đã 
và đang tạo sự chuyển 
biến căn bản về nhận 

thức chấp hành các 
quy định về ATGT ở vùng 
dân tộc thiểu số (DTTS).

Cán bộ Đồn Biên phòng Quảng Đức phổ biến kiến thức pháp luật trật tự ATGT cho bà con bản Mốc 13

LÊ MINH?
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huyện, thành phố: Đông Triều, Quảng 
Yên, Hạ Long, Cẩm Phả, Đầm Hà... cùng 
trung tâm y tế của địa phương tổ chức 
lớp tập huấn hướng dẫn kỹ năng, quy 
trình sơ cấp cứu ban đầu về TNGT, đuối 
nước cho hơn 400 học viên là những 
người dân, đội ngũ lái xe ôm, tình 
nguyện viên tại các địa phương.

Ông Nguyễn Thiên Vương - Phó 
Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng 
Ban ATGT tỉnh Quảng Ninh cho biết, để 
tuyên truyền, hướng dẫn ATGT cho bà 
con vùng cao, DTTS, nội dung tuyên 
truyền được xây dựng đơn giản, dễ hiểu 
nhất, như cách đội mũ bảo hiểm đúng 
cách, đảm bảo an toàn mỗi khi tham gia 
giao thông trên đường, việc sơ cứu nạn 
nhân trước khi đưa đến cơ sở y tế nhằm 
giảm thiểu nguy cơ tổn thương nặng 
dẫn đến tử vong do TNGT, đuối nước...

Cùng với đó, Ban Dân tộc tỉnh 
Quảng Ninh cũng chủ động tổ chức 
các buổi tuyên truyền, phổ biến pháp 
luật cho bà con dân tộc, trong đó có 
pháp luật trật tự ATGT. Nội dung, hình 
thức tuyên truyền đều được đổi mới 
phù hợp với nhận thức của từng đối 
tượng, giúp bà con dễ nghe, dễ hiểu 
và dễ thực hành các quy định về ATGT.

Chỉ tính riêng trong quý III năm nay, 
Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ninh đã phối 
hợp tổ chức được 6 lớp tập huấn, bồi 
dưỡng cho gần 300 lượt cán bộ, nhân 
dân vùng DTTS trên địa bàn huyện Tiên 
Yên, Đầm Hà và TP. Móng Cái.

“Việc tuyên truyền, phổ biến pháp 
luật về ATGT đã tạo sự chuyển biến 
căn bản, toàn diện trong nhận thức và 
hành động của đồng bào DTTS trên 
địa bàn tỉnh Quảng Ninh khi tham gia 
giao thông”, ông Vương nói.

PHÁT HUY VAI TRÒ NGƯỜI CÓ 
UY TÍN

Theo số liệu của Ban Dân tộc tỉnh 
Quảng Ninh, hiện địa phương này 
có trên 162.500 người DTTS, chiếm 
12,32% dân số sinh sống, cư trú rải rác 
trên 85% diện tích toàn tỉnh.

Ở những vùng đồng bào DTTS 
của tỉnh Quảng Ninh đã từng xảy ra 
nhiều vi phạm như: không đội mũ 
bảo hiểm, chở quá số người quy định, 
phóng nhanh, vượt ẩu, đặc biệt là 
tình trạng sử dụng rượu, bia khi điều 
khiển phương tiện..., để kiềm chế, đẩy 

lùi nguy cơ TNGT, thời gian qua, các 
cơ quan chức năng và địa phương đã 
chủ động triển khai nhiều biện pháp 
để nâng cao nhận thức, kỹ năng tham 
gia giao thông an toàn cho bà con.

Cùng với tuyên truyền, phổ biến 
trên các phương tiện thông tin đại 
chúng, hệ thống loa truyền thanh ở 
các xã, thôn, lực lượng chức năng còn 
bám sát địa bàn, phát huy cao độ vai 
trò của đội ngũ người có uy tín.

Bà Trịnh Thị Vân Anh - cán bộ 
Phòng Chính sách, Ban Dân tộc tỉnh 
Quảng Ninh cho hay, từ năm 2011 
đến nay, trên địa bàn vùng đồng bào 
DTTS và miền núi của tỉnh Quảng 
Ninh đã có 6.525 lượt người có uy tín 
được cấp có thẩm quyền công nhận. 
Đây là lực lượng luôn tiên phong, 
gương mẫu trong phát triển kinh tế, 
xây dựng đời sống văn hóa trong khu 
dân cư, chấp hành tốt các quy định 
của pháp luật, trong đó có pháp luật 
trật tự ATGT. “Thời gian qua, lực lượng 
này là những “tuyên truyền viên” ATGT 
tích cực ở thôn, bản trong việc vận 
động, tuyên truyền, khuyên bảo bà 
con không vi phạm Luật Giao thông”, 
bà Vân Anh cung cấp thông tin.

Theo bà Vân Anh, thời gian qua, 
Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp lựa chọn 
những cán bộ am hiểu tiếng đồng bào 
dân tộc thường xuyên tiếp cận đội ngũ 
này để truyền đạt những quy định, 
kỹ năng tuyên truyền, hướng dẫn về 
ATGT cho người trong thôn, bản.

Chỉ tính riêng trong tháng 7 vừa 
qua, Ban Dân tộc tỉnh đã chủ trì tổ 
chức 6 hội nghị tập huấn, phổ biến 
thông tin về ATGT tại huyện Tiên Yên, 
Đầm Hà và TP. Móng Cái cho gần 400 
người. Từ kiến thức về ATGT được tập 
huấn, người có uy tín đã phổ biến lại 
cho đồng bào mình.

Ông Triệu Đình Sinh - Phó Chủ 
tịch Ủy ban MTTQ huyện Bình Liêu 
cho hay, là địa phương biên giới có tới 
trên 95% người DTTS sinh sống, các 
cấp chính quyền của huyện đều đặc 
biệt quan tâm đến đội ngũ già làng, 
trưởng bản, đội ngũ người có uy tín ở 
các thôn, bản trong việc tuyên truyền 
chính sách pháp luật cho bà con. “Nhờ 
thực hiện tốt công tác tuyên truyền 
về ATGT nên nhận thức của đồng bào 
về vấn đề này đã có sự chuyển biến 
mạnh mẽ hơn so với trước đây”, ông 
Sinh khẳng định q

Lũy kế 10 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra 
75 vụ TNGT (giảm 4 vụ so với cùng kỳ); làm chết 43 người (giảm 5 người 
so với cùng kỳ); làm bị thương 49 người (giảm 3 người so với cùng kỳ).

Theo ông Nguyễn Thiên Vương, Quảng Ninh có được kết quả giảm 
TNGT như hiện nay là nhờ sự phối hợp chặt chẽ, triển khai đồng bộ các 
biện pháp từ công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến công tác 
tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, chủ động khắc phục những bất cập 
về hạ tầng giao thông... Các mặt công tác không chỉ được triển khai 
đồng bộ mà còn được “phủ sóng” khắp các địa bàn từ thành thị tới 
nông thôn, miền núi...

Lực lượng chức năng thị xã Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh) ký kết chương trình 
phối hợp tuyên truyền về ATGT trong trường học
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THU HẸP KHOẢNG CÁCH GIỮA 
ĐÀO TẠO VÀ THỰC TẾ LÀM VIỆC

Theo ông Neil Bennett - Giám đốc 
Toàn cầu về mô phỏng và đào tạo tại 
Wärtsilä (Tập đoàn Công nghệ thông 
minh thị trường hàng hải), hiện nay, 
khung quy định về đào tạo thuyền 
viên, Công ước Quốc tế của IMO về 
Tiêu chuẩn Đào tạo, Chứng nhận và 
Giám sát cho thuyền viên (STCW) 
đang gặp khó khăn để theo kịp tốc 
độ phát triển của công nghệ hiện đại 
được trang bị trên tàu biển hiện nay 
như các hệ thống thông tin liên lạc và 

định vị hiện đại (bao gồm cả hiển thị 
hải đồ điện tử) cũng như hệ thống điều 
khiển động cơ điện tử và một số công 
nghệ giảm phát thải đa dạng bên dưới 
boong.. Bởi lẽ, sự thay đổi phát triển 
chương trình giảng dạy cho nguồn 
nhân lực hàng hải chưa bắt kịp sự phát 
triển. Trong khi đó, các kỹ năng cần 
thiết trong môi trường làm việc hàng 
hải không ngừng phát triển. Ông Neil 
Bennett cũng cho rằng, trong 25 năm 
qua, khoảng cách giữa đào tạo theo 
quy định và thực tế công việc lao động 
trong ngành này còn rất lớn.

Để thu hẹp được khoảng cách 
này, sử dụng mô phỏng trong đào tạo 
nguồn nhân lực hàng hải là một trong 
những giải pháp thiết yếu. Phương 
thức đào tạo này sẽ giúp cho sinh viên 
làm quen với các hệ thống và tình 
huống có thể xảy ra trong quá trình 
làm việc trên biển. Những năm gần 
đây, công nghệ mô phỏng đã được cải 
thiện và được chú trọng phát triển, trở 
thành một phần không thể thiếu trong 
chương trình đào tạo thuyền viên 
của nhiều quốc gia và một nền tảng 
được thiết lập tốt, giúp cung cấp các 

GIẢI PHÁP THÔNG MINH 

Nguồn nhân lực hàng hải là mối quan tâm đặc biệt 
của nhiều quốc gia trên thế giới. Hiện nay, nguồn nhân 
lực này đang đứng trước thực trạng thiếu hụt trong thời 
gian tới. Để giải quyết vấn đề này, các quốc gia đã 
đưa ra nhiều giải pháp đầu tư, kích cầu phát triển đào 
tạo, góp phần nâng cao chất lượng thuyền viên.

phát triển đào tạo nguồn nhân lực hàng hải
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kỹ năng thiết yếu. Việc sử dụng công 
nghệ mô phỏng đã giúp nâng cao 
chất lượng đào tạo nhân lực hàng hải 
một cách chuyên nghiệp, đưa sinh viên 
trải nghiệm tình huống thực tế, là giải 
pháp tối ưu cho việc hình thành năng 
lực chuyên môn và phẩm chất cá nhân 
của thế hệ thuyền viên tương lai. 

Thạc sỹ, thuyền trưởng Reto 
Weber - giảng viên Đại học Công 
nghệ Chalmers (trường đại học đào 
tạo nhân lực hàng hải có tiếng tại 
Thuỵ Điển) cho biết, việc đào tạo 
bằng thiết bị mô phỏng mang lại 
nhiều lợi ích cho sinh viên so với việc 
giảng dạy thông thường. “Các bạn 
sinh viên được thực hành nhiều hơn. 
Họ phải đối mặt với nhiều tình huống 
hơn, đặc biệt là những tình huống 
khó khăn thực tế. Ngoài ra, với thiết 
bị mô phỏng này, người giảng dạy có 
thể tăng độ khó của các tình huống 

khi sinh viên của mình đã vững vàng, 
cứng cáp”, ông Reto Weber đánh giá.

Phương thức giảng dạy bằng 
thiết bị mô phỏng còn tạo ra một 
không gian đào tạo an toàn cho sinh 
viên ngành Hàng hải, từ đó sinh viên 
vừa có thể rèn luyện các kỹ năng khác 
nhau mà không gặp rủi ro cho tính 
mạng của mình. 

ĐẦU TƯ CHO NHÂN LỰC  
HÀNG HẢI

Vương quốc Anh là một quốc gia 
hàng đầu được công nhận trong lĩnh 
vực đào tạo nguồn nhân lực hàng 
hải cũng như chất lượng thuyền viên 
sau đào tạo. Để đạt được kết quả này, 
Vương quốc Anh luôn chú trọng đầu tư 
cho lĩnh vực đào tạo nhân lực hàng hải. 

Theo đó, Chính phủ Anh đã xây 
dựng, tài trợ một chương trình hỗ 
trợ đào tạo hàng hải (Support for 
Maritime Training (SMarT)). Chương 
trình này được triển khai vào tháng 
4/1998 với mục đích tăng số lượng 
thuyền viên đủ tiêu chuẩn trong 
ngành Hàng hải của Vương quốc. 
Đến năm 2018, Chính phủ Anh tiếp 
tục thúc đẩy đào tạo nhân lực hàng 
hải chất lượng cao với việc tăng gấp 
đôi hỗ trợ tài chính cho chương trình 
này, từ 15 triệu bảng Anh lên 30 triệu 
bảng Anh một năm. Điều này đồng 
nghĩa với việc cho phép tiếp nhận 
tăng số học viên từ 750 lên 1.200 
người một năm. Đồng thời, Chính 
phủ Anh cũng cam kết tiếp tục xây 
dựng năng lực và sự đa dạng trong 
lực lượng lao động hàng hải của quốc 
gia để lực lượng này có thể tận dụng 
mọi cơ hội trong thị trường lao động 
này. Theo đó, các công ty vận tải biển 
sẽ tăng thêm các vị trí việc làm và cam 
kết sẽ tuyển dụng nguồn nhân lực từ 
chương trình hỗ trợ đào tạo này.

Theo đánh giá, chìa khóa của sự 
thành công trong việc đào tạo nguồn 
nhân lực hàng hải của Vương quốc Anh 
chính là sự đồng hành, hỗ trợ từ Chính 
phủ. Chương trình hỗ trợ của Chính phủ 
đã tạo ra cơ hội, tạo sự hồi sinh trong 
đào tạo hàng hải và tăng khả năng cạnh 
tranh với các quốc gia khác. 

Cũng như Vương quốc Anh, nhận 
thức được tầm quan trọng phát triển 
đào tạo nguồn nhân lực hàng hải, Chính 
phủ Nigeria vừa qua cũng “định vị” lại 

lĩnh vực hàng hải để thu hút đầu tư. 
Theo ông Rotimi Amaechi - Bộ trưởng 
Bộ GTVT Nigeria, chính phủ nước này 
sẽ tiếp tục “theo đuổi” các chính sách và 
chương trình mới làm cho ngành Hàng 
hải trở nên hấp dẫn đối với các nhà đầu 
tư trong và ngoài nước.

Ông Rotimi Amaechi cho biết, vận 
tải biển và những người đi biển giữ 
cho hoạt động thương mại buôn bán 
toàn cầu hoạt động với hơn 50.000 
tàu buôn bán quốc tế và vận chuyển 
mọi loại hàng hóa. Là một quốc gia có 
hoạt động hàng hải, vận tải biển sôi 
động, với số lượng thuyền viên trong 
danh sách quốc gia là 7.000 người, 
Chính phủ Nigeria lo ngại về sự thiếu 
hụt nhân lực lao động hàng hải đến 
năm 2026. Chính vì vậy, Cơ quan An 
toàn và Quản lý hàng hải Nigeria xây 
dựng và tài trợ Chương trình Phát 
triển thuyền viên Quốc gia (Nigerian 
Seafarers Development Programme) 
cho quốc gia này.

“Chính phủ cam kết đảm bảo rằng, 
các học viên được đào tạo về cả lý 
thuyết và thực hành đi biển, đồng thời 
Chương trình Phát triển thuyền viên 
Quốc gia do Cơ quan An toàn và Quản 
lý hàng hải tài trợ sẽ được củng cố để 
tăng cường hợp tác với các công ty vận 
tải biển có uy tín nhằm giải quyết đầu 
ra cho nguồn nhân lực cũng như nâng 
cao hoạt động vận tải biển”, Bộ trưởng 
Bộ GTVT Nigeria cho biết.

Cũng theo Bộ trưởng Rotimi 
Amaechi, để thu hẹp khoảng cách 
về nguồn lực trong nghề đi biển 
cần phải tích cực thúc đẩy phát triển 
nghề nghiệp đi biển và tăng cường 
giáo dục và đào tạo về hàng hải để 
nâng cao các kỹ năng đa dạng, cần 
thiết cho một ngành hàng hải xanh 
và kết nối kỹ thuật số, ứng dụng các 
công nghệ hiện đại. Đồng thời, Chính 
phủ mỗi quốc gia cũng cần giải quyết 
những lo lắng, khó khăn khiến người 
đi biển quay lưng với nghề vận tải 
biển. Nigeria sẽ tiếp tục phân tích, 
đánh giá và đưa ra giải pháp ứng phó 
kịp thời để “giữ chân” thuyền viên và 
thường xuyên theo dõi lực lượng lao 
động đi biển của quốc gia để đảm bảo 
rằng chất lượng thuyền viên đáp ứng 
được tiêu chuẩn chứng nhận STCW 
bắt kịp với nhu cầu của thời đại q

THÙY DƯƠNG (dịch)

Đào tạo thuyền viên qua ca-bin mô phỏng



186

PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI - TÌM KIẾM CỨU NẠN
Số 11/2021

Trong mùa mưa bão, các vùng ven 
biển của nước ta thường xuyên 
phải hứng chịu những nguy cơ về 

cơn bão, lốc tố, triều cường, lụt úng... Vì 
vậy, việc phòng chống, giảm nhẹ thiên 
tai, thảm họa cần đặc biệt chú ý  đến 
đối tượng ngư dân làm nghề trên biển. 
Những điều cơ bản mà các địa phương 
cần trang bị, hướng dẫn cho các ngư 
dân là vấn đề cần thiết để chủ động 
giảm nhẹ hậu quả xảy ra.

Thứ nhất: Cần huấn luyện cho 
ngư dân hiểu biết về bão tố, cơn 
dông trên biển, sự hình thành các áp 
thấp nhiệt đới, bão, các lực tác hại của 
nó, các kinh nghiệm phát hiện về khí 
tượng thủy văn, các biểu hiện thiên 
tai trên biển; các quy chế bảo đảm an 
toàn khi ra khơi như phao cứu sinh, 
phương tiện truyền tin, nhận tin, túi 
thuốc cấp cứu, nước ngọt, thức ăn dự 
trữ, các hợp đồng cứu nạn trên biển... 

Ngoài ra, ngư dân còn phải được tập 
huấn cách tự cứu, sơ cứu gồm cứu 
đắm, cứu đuối, cứu thương... Một 
điều cũng cần thiết là ngư dân nên 
đeo vòng có ghi họ tên, nơi trú quán 
ở cổ tay khi bị gặp nạn và từng người 
phải có phao cứu sinh khi ra khơi.

Thứ hai: Các tàu thuyền đánh bắt 
cá lâu ngày ở các cùng biển xa bờ cần 
nắm được địa lý vùng ngư trường, 
biết được trước các đảo gần để  đến 
trú  ẩn khi thời tiết xấu xảy ra, biết 
được mạng lưới thông tin báo bão tại 
ngư trường, có đăng ký đăng kiểm; có 
liên hệ thường xuyên, định kỳ với các 
cơ sở có trách nhiệm phòng chống 
bão khu vực; có đài thu nghe thông 
tin báo bão, có phao, xuồng cứu nạn, 
tủ thuốc cứu thương, có dự trữ lương 
thực khô, nước ngọt sạch đựng trong 
các can nhựa, túi ni-lông...

Thứ ba: Thực hiện bảo hiểm tính 

mạng tài sản, xây dựng quỹ nhân đạo 
nghề cá.

Thứ tư: Hiện nay đã có những bộ 
quần áo đi biển để dùng trong các 
trường hợp bị nạn. Loại áo quần này 
lúc khô thì như bình thường, khi ngấm 
nước thì nở phồng thành phao cứu hộ. 
Quần áo có màu da cam để xua cá mập 
vì loại cá này khi thấy màu da cam thì 
lảng tránh và màu da cam dễ được các 
phương tiện cứu hộ như máy bay, tàu 
biển phát hiện ra khi nạn nhân lênh 
đênh trên biển. Tuy nhiên, các loại áo 
quần này thường khá đắt tiền nên ngư 
dân khó có khả năng mua trang bị được.

Hàng năm khi đến mùa mưa bão, 
các ngư dân đánh bắt cá trên biển 
cần biết những nguyên tắc cơ bản ở 
trên để chủ phòng tránh, giảm nhẹ 
thiên tai; không để bị ảnh hưởng hậu 
quả của thảm họa thiên nhiên q

 PV

NGƯ DÂN CẦN LƯU Ý GÌ 
khi đánh bắt trên biển mùa mưa bão?
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Phòng tránh sự cố hỏng hóc tàu cá
KHI ĐANG ĐÁNH BẮT TRÊN BIỂN

Tình trạng sự cố hỏng hóc trong 
quá trình hành hải, đánh bắt cá 
xảy ra khá thường xuyên đối với 

mọi loại hình tàu đánh cá, không phân 
biệt tàu mới hay tàu cũ, các hỏng hóc 
kỹ thuật có thể xảy ra trong bất kỳ thời 
gian, địa điểm và mọi yếu tố thời tiết, 
trong đó thường gặp nhất là gãy trục 
láp, chân vịt tàu bị cuốn lưới, cuốn 
rong, hỏng máy, tàu bị thấm nước...

Để xử lý tốt nhất các tình huống 
này, trước hết ngư dân cần tự trang bị 
cho mình những kiến thức cơ bản về 
máy tàu và các bộ phận tạo nên con 
tàu. Tốt nhất, các thợ máy trên tàu 
đều được đào tạo cơ bản, chuyên sâu 
và có nhiều kinh nghiệm trong việc 
xử lý các tình huống hỏng hóc. Bên 
cạnh đó, trong các chuyến đi khơi, 
tàu cũng nên mang theo các thiết bị, 
vật tư, phụ tùng thay thế, sửa chữa. 
Dẫu rằng việc đó có thể gây ra sự tốn 
kém về kinh phí, tăng trọng tải tàu, 
làm giảm sản lượng đánh bắt nhưng 
nếu tàu của ta bị hỏng hóc, không có 
vật tư, phụ tùng sửa chữa, thay thế thì 
thiệt hại gây ra sẽ lớn hơn rất nhiều.

Một con tàu nếu được thường 
xuyên kiểm tra, bảo dưỡng thì sẽ ít 
xảy ra sự cố, hỏng hóc hơn và ngư 
dân cũng sẽ yên tâm hơn khi đi biển. 
Đừng ngần ngại tiết kiệm chi phí cho 
việc duy tu, bảo dưỡng tàu bởi việc tiết 
kiệm chi phí này có thể gây nên sự lợi 
bất cập hại. Một con tàu được đăng 
kiểm thường xuyên, đúng định kỳ sẽ 
rất có lợi thế đối với các chính sách 
bảo hiểm cũng như việc nhận biết tình 
trạng kỹ thuật của tàu, nó sẽ giúp cho 
ngư dân kịp thời giải quyết các hỏng 
hóc, sự cố trước khi nó xảy ra. Việc 
duy tu, sửa chữa trên bờ tất nhiên sẽ 
rẻ hơn nhiều so với việc ngư dân phải 
sửa chữa tạm thời trên biển rồi sau đó 
lại phải đưa tàu về bờ để sửa chữa lại. 
Phòng bệnh hơn chữa bệnh, hãy tự 
bảo vệ, chăm sóc con tàu cũng như 
sinh mạng của mình một cách hợp lý, 

không nên có tâm lý ngại ngần do thủ 
tục hay tiết kiệm chi phí thái quá.

Dù chúng ta phòng tránh, chuẩn 
bị như thế nào thì sự cố, hỏng hóc 
vẫn có khả năng xảy ra. Hãy tự giúp 
mình trước khi trông chờ người khác 
giúp. Các kinh nghiệm, kỹ thuật về 
máy móc, chống cháy, chống chìm, 
chống thấm luôn đắc dụng trong 
việc xử lý các sự cố; hãy tự trang bị 
các kiến thức đó cho mình và các 
bạn nghề, nắm vững các thông số kỹ 
thuật của tàu, tình trạng, đặc tính tàu 
trước và trong khi ra khơi là những 
điều hết sức cần thiết. 

Những lúc khả năng tự khắc phục 
trên tàu là điều không thể thì ngư dân 
hãy yêu cầu sự trợ giúp từ các tàu bạn 
xung quanh và luôn sẵn sàng trợ giúp 
các tàu xung quanh khác khi có thể. 
Ngư dân không nên quá tiết kiệm điện 
ắc quy cho máy thông tin liên lạc. Các 
loại máy thông tin liên lạc trên tàu nên 
thường xuyên được trực canh trên các 
tần số thông dụng, vì bất cứ lúc nào 
cũng có thể có người cần được giúp đỡ, 
cũng như vậy đối với trường hợp chính 
ngư dân mình bị sự cố, cần sự trợ giúp. 
Những người cần giúp ngư dân muốn 
biết bà con đang ở đâu, tình trạng ra 
sao để đưa ra sự hỗ trợ thích hợp. Ngay 

khi ngư dân bị tai nạn, sự cố trên biển, 
hãy thiết lập và duy trì liên lạc với Đài 
Thông tin duyên hải gần nhất, qua đó 
giúp Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu 
nạn hàng hải hoặc các cơ quan, đơn vị 
có trách nhiệm khác có thể nắm bắt, 
theo dõi tình hình của ngư dân và kịp 
thời hỗ trợ khi cần thiết. Điều này đặc 
biệt quan trọng khi ngư dân gặp tai 
nạn, sự cố trong điều kiện thời tiết xấu, 
biển động, mưa bão vì những lúc như 
vậy tính mạng của ngư dân rất dễ gặp 
nguy hiểm.

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu 
nạn hàng hải nằm trong hệ thống tìm 
kiếm cứu nạn quốc gia với mạng lưới 
gồm 4 trung tâm khu vực đặt tại Hải 
Phòng, Đà Nẵng, Nha Trang và Bà Rịa 
- Vũng Tàu, chịu trách nhiệm thu nhận 
và tổ chức hoạt động tìm kiếm, cứu 
nạn các tình huống tai nạn, sự cố trên 
toàn bộ vùng biển Việt Nam. Cùng với 
lực lượng của Bộ đội Biên phòng, hải 
quân, cảnh sát biển, các cảng vụ hàng 
hải trong cả nước và các địa phương 
ven biển, lực lượng tìm kiếm cứu nạn 
sẽ phối hợp để tổ chức lực lượng, 
phương tiện ứng cứu kịp thời, hiệu 
quả mọi trường hợp tai nạn, sự cố của 
tàu thuyền và ngư dân gặp nạn trên 
biển Việt Nam q PV
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Giảm thiểu phát thải khí nhà kính 
TRONG LĨNH VỰC GTVT
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Theo bà Nguyễn Lan Hương - 
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 
TP. Hà Nội, áp lực ô nhiễm môi 

trường không khí tại các đô thị chủ 
yếu do các phương tiện giao thông, 
hoạt động của các xí nghiệp nội đô, 
sinh hoạt của cư dân, xử lý rác thải và 
các nguồn ô nhiễm từ ngoại thành 
chuyển vào... Trong đó, các phương 
tiện giao thông cơ giới đường bộ 
“đóng góp” nhiều nhất trong tổng 
lượng phát thải gây ô nhiễm không 
khí và các khí thải độc hại như SO2, 
NO2, CO, khói bụi... Ngoài ra, biến đổi 
khí hậu với những tác động ngày một 
hiện hữu và nghiêm trọng cũng gây 
ra những ảnh hưởng không nhỏ đến 
chất lượng môi trường không khí.

Phó Viện trưởng Viện Chiến lược 
và Phát triển GTVT (Bộ GTVT) Nguyễn 
Thị Phương Hiền cho biết, nhằm 
giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, 
ngành GTVT đã đưa ra 4 nhóm biện 
pháp gồm: Hiệu quả sử dụng năng 
lượng (phương tiện sử dụng nhiên 
liệu mới và tiêu chuẩn phát thải mới, 
tăng cường yếu tố tải trọng của xe 
tải; Chuyển đổi vận tải hành khách cá 
nhân sang công cộng gồm mở rộng 
hệ thống xe buýt, buýt nhanh BRT, 
triển khai hệ thống metro); Chuyển 
đổi vận tải hàng hóa đường bộ từ 
vận tải đường bộ sang ven biển, sang 
đường sắt, sang đường thủy nội địa; 
Thay đổi nhiên liệu như khuyến khích 
sử dụng nhiên liệu sinh học E5/E10; 
Khuyến khích sử dụng xe máy điện, 
xe buýt CNG, xe buýt điện...

Song song với thực hiện chính 
sách quốc gia về GTVT, Hà Nội đã và 
đang thực hiện một số giải pháp nhằm 
giảm phát thải khí nhà kính và cải thiện 
chất lượng môi trường không khí như 
triển khai đề án “Tăng cường quản lý 
phương tiện giao thông đường bộ 
nhằm giảm UTGT và gây ô nhiễm môi 
trường trên địa bàn TP. Hà Nội giai đoạn 
2017 - 2020 và tầm nhìn 2030”; Đề án 
thu phí phương tiện cơ giới vào một 
số khu vực trên địa bàn thành phố có 
nguy cơ UTGT và ô nhiễm môi trường 
để hạn chế số lượng xe cơ giới không 
cần thiết đi vào...

Đưa giải pháp giảm thiểu phát 
thải nhà kính trong lĩnh vực GTVT từ 
góc nhìn xã hội, TS. Phan Tân - Viện 
Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam 
cho rằng, việc phát triển đồng bộ hệ 
thống giao thông kết hợp với tăng 
cường hiện đại hóa các phương tiện 
giao thông công cộng là biện pháp 
hữu hiệu để giảm lượng khí thải do 
giao thông gây ra. Do đó, chúng ta 
cần lựa chọn ưu tiên giải pháp đồng 
bộ hệ thống hạ tầng giao thông 
trước, sau đó mới đến phương tiện 
hệ thống vận tải công cộng như buýt 
BRT, tàu điện... Như vậy, người dân 
sẽ tham gia giao thông công cộng 
nhiều hơn, từ đó góp phần giảm khí 
thải từ phương tiện cá nhân.

Các ý kiến cũng cho rằng, để bảo 
đảm môi trường giao thông thân 
thiện, cần đồng bộ giữa phát triển 
giao thông với hệ thống thoát nước, 
cây xanh; giao thông đô thị rất cần 
các vành đai xanh, một mặt tạo cảnh 
quan đô thị thân thiện, mặt khác trở 
thành bộ lọc không khí vô cùng hữu 
hiệu cho môi trường đô thị...

Đáng chú ý, để chung tay giảm 
phát thải khí nhà kính cần vận động 
người dân tích cực tham gia giao 
thông công cộng, thay đổi thói 
quen giao thông, hạn chế phụ thuộc 
phương tiện vận tải trong phạm vi 
gần; cần hoàn thiện chính sách hỗ 
trợ đầu tư đổi mới phương tiện vận 
tải hành khách công cộng bằng xe 
buýt sử dụng nhiên liệu thân thiện 
với môi trường.

Cùng với đó, triển khai và ứng 
dụng công nghệ mới trong GTVT 
nhằm tiết kiệm năng lượng, bảo vệ 
môi trường; có chính sách ưu đãi với 
các nhà vận tải hàng hóa chuyển từ 
đường bộ sang đường thủy và đường 
sắt; ủng hộ Nhà nước, Hà Nội trong 
việc giảm dần và không sử dụng xe 
máy trong nội thành đến năm 2030, 
trước mắt quản lý và kiểm tra chất 
lượng xe máy để loại các xe không 
bảo đảm chất lượng an toàn và vệ 
sinh môi trường...

Bà Nguyễn Lan Hương nhấn 
mạnh, Ban tổ chức hội thảo kiến 
nghị cơ quan chức năng vận động 
người dân tích cực tham gia giao 
thông công cộng; hoàn thiện chính 
sách hỗ trợ đầu tư đổi mới phương 
tiện vận tải hành khách công cộng 
bằng xe buýt sử dụng nhiên liệu 
thân thiện với môi trường. Người 
dân ủng hộ Nhà nước, Thành phố 
trong việc giảm dần và không sử 
dụng xe máy trong nội thành đến 
năm 2030, trước mắt là quản lý và 
kiểm tra chất lượng xe máy để loại 
các xe không bảo đảm chất lượng 
an toàn và vệ sinh môi trường. Đồng 
thời,  nên tăng thuế tiêu thụ đặc 
biệt, thuế môi trường, thuế bảo vệ 
dự phòng sức khỏe, đánh thuế các 
phương tiện giao thông cá nhân có 
động cơ gây ô nhiễm môi trường 
để điều chỉnh hành vi giao thông 
của người dân sang hướng dùng 
phương tiện giao thông công cộng; 
tăng cường trồng cây xanh, diện 
tích thảm cỏ, vườn hoa tạo không 
gian xanh, sạch, đẹp.

Những ý kiến, kiến nghị của các 
chuyên gia, nhà khoa học tại hội 
thảo là cơ sở để Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam TP. Hà Nội, Hội 
Nữ trí thức Hà Nội, Viện Tài nguyên, 
môi trường và Phát triển cộng đồng 
(IRECO) tổng hợp, góp ý kiến tư vấn 
cho đoàn Việt Nam tham gia Hội 
nghị lần thứ 26 các bên tham gia 
Công ước khung của Liên hợp quốc 
về biến đổi khí hậu (COP26) vừa diễn 
ra tại Anh quốc q 

  PV

Tại cuộc Hội thảo “Thực 
trạng và giải pháp 

giảm thiểu phát thải khí 
nhà kính trong lĩnh vực 

giao thông nhằm chống 
biến đổi khí hậu và 

bảo vệ sức khỏe cộng 
đồng” mới đây, nhiều 

giải pháp đã được đưa 
ra nhằm giảm thiểu 

phát thải khí nhà kính 
trong lĩnh vực GTVT.
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Để tháo gỡ những khó khăn cho 
các nhà sản xuất và kinh doanh ô tô 
trong nước sau ảnh hưởng của đại 
dịch Covid-19, Bộ Tài chính đã trình 
dự thảo lên Chính phủ xem xét giảm 
mức thu lệ phí trước bạ 50% đối với các 
mẫu xe ô tô được sản xuất và lắp ráp 
trong nước từ ngày 15/11/2021 đến 
hết ngày 15/5/2022. Nếu được thông 
qua, chi phí mua xe sẽ giảm đáng kể dù 
mức giảm thay đổi tùy theo xe và địa 
phương đăng ký. Hiện nay, giá trước bạ 
được tính theo công thức sau: Phí trước 
bạ phải nộp = Giá tính phí trước bạ x 
Mức thu phí trước bạ theo tỷ lệ (%).

Đối với xe ô tô 9 chỗ ngồi trở 
xuống tại khu vực Hà Nội, mức thu phí 
trước bạ là 12%, tại Hà Tĩnh là 11% hay 
TP. Hồ Chí Minh là 10%. Riêng đối với ô 
tô bán tải 5 chỗ trở xuống hoặc có khối 
lượng chuyên chở cho phép tham gia 
giao thông dưới 1.500 kg, mức thu phí 
trước bạ là 6%, tại Hà Nội là 7,2%.

Với mức phí như này, nếu đề xuất 
giảm phí trước bạ 50% được thông qua, 
khách hàng sẽ tiết kiệm được vài chục 
triệu đồng với xe bình dân và cả trăm 

triệu đồng với xe hạng sang. Chẳng 
hạn, tại Hà Nội, nếu khách hàng mua 
xe Mercedes-Benz S450 Luxury lắp ráp 
trong nước với giá niêm yết 4,969 tỷ đồng 
thì sẽ tiết kiệm được 298 triệu đồng. Nhẹ 
nhàng hơn, nếu mua Mercedes GLC 300 
4Matic, số tiền tiết kiệm được sẽ vào 
khoảng 144 triệu đồng.

Với các dòng xe bình dân có giá 
dao động từ 400 - 425 triệu đồng như 

Hyundai Grand i10, mức phí được giảm 
sẽ dao động từ 18 - 22,8 triệu đồng. 

Giá xe càng cao, mức giảm chi phí 
sẽ càng lớn và khách hàng ở các thành 
phố đang áp dụng mức phí trước bạ 
cao như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh sẽ 
được “hời” nhất.

THỊ TRƯỜNG CHỜ “TĂNG NHIỆT”
Dù đề xuất của Bộ Tài chính hiện 

Những ngày qua, thị trường xe liên tục trong tình trạng 
“nhấp nhổm”, lượng khách hàng tới xem xe, thậm chí đặt 
cọc tăng đáng kể nhưng chưa vội “xuống tiền” bởi còn 
phải chờ quyết định giảm 50% phí trước bạ được Chính phủ 
thông qua, người mua xe có thể tiết kiệm được vài chục tới 
cả trăm triệu đồng. Thị trường ô tô cuối năm cũng vì thế mà 
được dự đoán là sẽ sớm “bùng nổ” sau giờ G.

“bùng nổ”
PHÚC LÂM?

Thị trường xe cuối năm chờ

khi giảm phí trước bạ
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vẫn đang trong giai đoạn được xem 
xét nhưng thông tin về khả năng 
giảm phí đã xuất hiện từ khá sớm và 
tác động không nhỏ tới thị trường.

Anh Linh - nhân viên kinh doanh 
tại một đại lý Toyota ở Hà Nội cho biết 
những ngày qua khá nhiều khách 
hàng tới xem xe và hỏi về việc giảm 
phí trước bạ. Anh Linh nhận định, việc 
giảm phí trước bạ 50% sẽ giúp kích 
cầu thị trường ô tô trong nước và là hi 
vọng cho cả các hãng xe và đại lý sau 
một thời gian dài chịu ảnh hưởng vì 
dịch bệnh Covid-19.

Tuy nhiên, cũng theo anh Linh, 
tâm lý của khách hàng hiện là chờ 
đợi trong khi nếu mua xe luôn khách 
hàng cũng không hề bị thiệt vì nhiều 
hãng xe, đại lý ô tô đã đưa ra nhiều 
chương trình ưu đãi, khuyến mại với 
mức tương đương mức giảm phí 
trước bạ để đẩy hàng tồn.

Chẳng hạn, một đại lý Ford 
tại Hà Nội đang ưu đãi giảm 50% 
lệ phí trước bạ cho mẫu xe bán tải 
Ford Ranger hay Ford EcoSport hay 
Honda hỗ trợ lên tới 100% phí trước 
bạ đối với Civic, HR-V và Brio. Tuy 
nhiên, phần lớn khách hàng vẫn có 
tâm lý chờ đợi. Dù vậy, các chuyên 
gia nhận định thị trường chắc chắn 
sẽ khởi sắc sau khi được “trợ lực” từ 
câu chuyện giảm phí trước bạ, đặc 
biệt là thời điểm giảm phí lại trùng 
với cao điểm cuối năm, thời điểm 
người dân thường có nhu cầu chi 
tiêu lớn, mua ô tô đi lại trong thời 
điểm dịp Tết.

Trước đó, theo doanh số tháng 8 
của thành viên Hiệp hội các nhà sản 
xuất ô tô Việt Nam (VAMA) ghi nhận 
mức giảm kỷ lục trong 6 năm qua và 
tháng 9/2021 ghi nhận mức giảm 
3,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Kể 
từ khi đợt dịch thứ tư bùng phát vào 
ngày 27/4 đến hết tháng 9, nhiều 
doanh nghiệp ghi nhận số lượng xe 
tồn kho rất lớn do việc dừng hoạt 
động của các đại lý. Ước tính khoảng 
hơn 200 đại lý ô tô thuộc thành viên 
VAMA đang trong tình trạng đóng 
cửa và chưa thể mở cửa trở lại, cùng 
với đó là hơn 200 xưởng dịch vụ cũng 
không thể hoạt động. Nhiều công ty 
đã ghi nhận mức sụt giảm doanh số 
trên 60% q

Mạnh tay xử lý những “tay đua” nhờn luật
Trong khi cả nước oằn mình đối phó đại dịch Covid-19 thì vài tháng gần 

đây, nhiều tỉnh, thành phố lớn như Hà Nội, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai... lại 
phải “gánh” thêm tình trạng đua xe trái phép bùng phát gây bất an xã hội.

Điển hình tại Hà Nội, các "tay đua" tập trung chủ yếu trên các tuyến 
phố Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm. Các chuyến 
"bão đêm" bắt đầu từ khoảng 24h đêm đến gần sáng ngày hôm sau. Các 
"tay đua" tụ tập thành các nhóm với khoảng hơn 10 xe máy phóng với tốc 
độ cao, lạng lách, bốc đầu gây mất an ninh trật tự. Điều đáng nói, các đối 
tượng đua xe chủ yếu là học sinh THPT với thủ đoạn một số thanh niên cầm 
đầu hẹn nhau qua mạng xã hội, lợi dụng lúc đường phố vắng người tăng ga, 
hò hét, kích động các đối tượng cùng đi, tạo thành đoàn đua gây náo loạn. 

Niềm vui nhất thời là vậy nhưng hậu quả để lại sau mỗi đêm “bão” lại rất 
lớn. Thời gian qua, mạng xã hội liên tục đăng tải hình ảnh những “cậu ấm, cô 
chiêu” thương tích đầy mình nằm trên vỉa hè hay giữa đường phố do không 
làm chủ được tốc độ dẫn đến ngã xe hoặc đâm vào người đi đường khác. 
Đã có rất nhiều “tay đua” nhẹ thì gẫy tay, gẫy chân, nặng thì chấn thương sọ 
não, thậm chí là mất mạng. Đây là hồi chuông cảnh tỉnh với tất cả những đối 
tượng đã và đang có ý định tham gia đua xe trái phép.

Thực tế, nhiều đối tượng đua xe đã bị xử lý nghiêm, từ xử phạt hành 
chính đến xử lý hình sự. Tuy nhiên, một bộ phận thanh, thiếu niên vẫn “nhờn 
luật”, khiến tệ nạn đua xe có nguy cơ bùng phát. Do đó, đã đến lúc pháp luật 
cần có những chế tài nghiêm khắc hơn như: tịch thu xe, tăng mức phạt, tước 
giấy phép lái xe. Nếu đối tượng vi phạm nhiều lần, gây TNGT cho người đi 
đường thì cần xử lý hình sự. Đồng thời, để ngăn chặn tình trạng đua xe trái 
phép cần có sự phối hợp và vào cuộc mạnh mẽ của chính quyền cũng như 
gia đình phối hợp giáo dục, giám sát con em sử dụng phương tiện đúng 
mục đích. Lực lượng chức năng tại các địa điểm thường hay xảy ra hoạt 
động đua xe cần siết chặt công tác quản lý địa bàn, sớm phát hiện hành vi 
để kịp thời ngăn chặn q SONG NHẪN

VĂN HÓA GIAO THÔNG

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ GTVT THANH HÓA

CƠ SỞ 2: Xã Quang Trung, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại: (0237) 3575.369

CỞ SỞ CHÍNH: Số 02 Dốc Ga, phường Phú Sơn, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại: (0237) 3941957 / 3941.959  -  Fax: (0237) 3940.897

HIỆU TRƯỞNG: PHAN THANH HẢI

¬ Hệ Trung cấp
- Công nghệ ô tô
- Xây dựng cầu đường bộ

¬ Hệ sơ cấp
- Đào tạo GPLX mô tô hạng A1
- Đào tạo GPLX mô tô hạng A2
- Đào tạo GPLX ô tô hạng B1
- Đào tạo GPLX ô tô hạng B2

- Đào tạo GPLX ô tô hạng C
- Đào tạo nâng hạng ô tô 
   các hạng B2, C,D,E
- Đào tạo GPLX hạng B11

CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
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THANH TRA GIAO THÔNG HÀ NỘI 

Gắn nhiệm vụ đảm bảo ATGT 
với phòng, chống dịch Covid-19

HIỂU LAM?
Trong dịp cuối năm, ngoài nhiệm vụ tuần tra, kiểm 
soát, xử lý vi phạm, đảm bảo hành lang ATGT đường 
bộ, đường thủy nội địa, phối hợp liên ngành, góp phần 
đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn thành phố, Thanh 
tra Sở GTVT Hà Nội xác định tiếp tục là “hạt nhân” tiên 
phong trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Cán bộ thuộc lực lượng TTGT thực hiện phân làn tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 cầu Phù Đổng
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ƯU TIÊN SỐ 1 CHO PHÒNG, 
CHỐNG DỊCH

Ông Trần Nhật Quang - Chánh 
Thanh tra Sở GTVT Hà Nội cho biết, 
trong đợt dịch Covid-19 lần thứ 
tư bùng phát, Thanh tra Sở đã huy 
động hàng trăm cán bộ, công chức, 
thanh tra viên, nhân viên làm nhiệm 
vụ kiểm soát phương tiện và người 
tại chốt trực cửa ngõ lớn ra vào 
thành phố.

Đáng chú ý, trong thời gian thực 
hiện giãn cách xã hội theo tinh thần 
Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng 
Chính phủ, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội 
đã bố trí lực lượng phối hợp với lực 
lượng CSGT, công an, quân đội, y tế 
và chính quyền các địa phương tiến 
hành chốt trực 24/24h trong ngày. 

Từ thời điểm thực hiện giãn cách 
xã hội theo Chỉ thị 17/CT-UBND ngày 
23/7/2021 của UBND TP. Hà Nội đến 
ngày 30/9/2021, Thanh tra Sở GTVT 
Hà Nội đã tiến hành kiểm tra, cho 
phép 2.469.923 lượt phương tiện có 
thẻ nhận diện xe ưu tiên trên “luồng 
xanh” lưu thông qua các chốt trực, 
phát hiện 9 trường hợp vi phạm, đã 
bàn giao cho lực lượng công an xử lý 
theo quy định, phát hiện và thu hồi 
31 thẻ nhận diện phương tiện luồng 
xanh đã hết thời hạn; yêu cầu 61.725 
phương tiện không đủ điều kiện 
quay lại nơi xuất phát (do các nguyên 
nhân: giấy xét nghiệm âm tính với 
Covid-19 đã hết hạn, đi không đúng 
tuyến, hành trình đã đăng ký trên 
“luồng xanh”, giấy nhận diện phương 
tiện có mã QR-Code đã hết thời hạn). 

Bên cạnh đó, Thanh tra Sở đã đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền, phổ 
biến pháp luật đến các đối tượng 
tham gia giao thông; thực hiện 
tốt công tác kiểm tra, xử lý chuyên 
ngành, nhất là kiểm tra tải trọng xe. 
TTGT cũng tăng cường phối hợp liên 
ngành với CSGT đường thủy, cảnh 
sát trật tự, phòng kinh tế và hạ tầng, 
phòng quản lý đô thị các huyện, thị 
xã, thành phố và chính quyền địa 
phương trong đảm bảo trật tự ATGT 
trên địa bàn thành phố.

Lực lượng TTGT thường xuyên 
bố trí lực lượng, phương tiện, thiết 
bị kỹ thuật triển khai kế hoạch kiểm 
tra, đảm bảo giao thông trên địa bàn, 

trong đó tập trung tuần tra, kiểm soát 
trên các tuyến đường có lưu lượng 
phương tiện lưu thông cao, xử lý 
nghiêm đối với các hành vi vi phạm 
trong hoạt động vận tải và dịch vụ hỗ 
trợ vận tải, an toàn kỹ thuật phương 
tiện, tải trọng, phương tiện thủy nội 
địa. Vào các dịp lễ, Tết, TTGT bố trí 
lực lượng trực đảm bảo ATGT tại các 
bến xe, bến khách ngang sông, trọng 
điểm trên địa bàn thành phố, không 
để xảy ra tình trạng ùn ứ khách, chở 
quá số người quy định, tăng giá vé 
cao so với quy định, đồng thời phối 
hợp tổ chức phân luồng, điều tiết 
giao thông, tránh ùn tắc, mất ATGT. 

NỖ LỰC ĐẢM BẢO ATGT DỊP 
CUỐI NĂM 

Tìm hiểu thực tế công việc của 
lực lượng TTGT, PV Tạp chí GTVT đã 
có buổi cùng cán bộ Đội TTGT quận 
Nam Từ Liêm (Sở GTVT Hà Nội) đi 
kiểm tra, xử lý phương tiện "xe dù", 
"bến cóc" trên địa bàn. Qua kiểm tra 
tại các “điểm nóng” về “xe dù”, “bến 
cóc” như ở khu vực Bến xe Mỹ Đình, 
Đại lộ Thăng Long, đường Phạm 
Hùng... cho thấy nhiều lái xe chống 
đối bằng việc đóng cửa xe bỏ đi hoặc 
không xuất trình giấy tờ khiến lực 
lượng chức năng tốn nhiều thời gian 
và công sức để xử lý.

Theo ông Hoàng Ngọc Đức - Đội 
trưởng Đội TTGT quận Nam Từ Liêm, 
việc xử lý các phương tiện vi phạm 
gặp không ít khó khăn. Nhiều xe tải có 

dấu hiệu chở hàng hóa quá tải trọng, 
khi lực lượng phát tín hiệu dừng để 
kiểm tra nhưng không chấp hành. Với 
những sự việc như vậy, lực lượng TTGT 
đã kiên quyết, đồng thời phối hợp chặt 
chẽ với CSGT, Cảnh sát 113... để xử lý vi 
phạm, nhất là vào dịp cuối năm. 

Thực hiện quyết liệt, đồng bộ 
các giải pháp, lực lượng TTGT đã góp 
phần rất lớn vào việc nâng cao ý thức 
chấp hành pháp luật về trật tự ATGT 
của người tham gia giao thông; trật 
tự ATGT đường bộ, đường thủy nội 
địa được chấn chỉnh kịp thời, góp 
phần kiềm chế TNGT.

Từ đầu năm đến nay, lực lượng 
TTGT đã kiểm tra, lập biên bản vi 
phạm hành chính 9.529 trường hợp, 
phạt tiền 24.711.390.000 đồng, tạm 
giữ 104 phương tiện, tước quyền sử 
dụng giấy phép lái xe 631 trường 
hợp, tước tem kiểm định An toàn kỹ 
thuật và Bảo vệ môi trường 29 xe ô tô 
tải, tước phù hiệu xe 75 trường hợp. 

Ông Trần Nhật Quang cho biết 
thêm, hiện tình trạng lấn chiếm hành 
lang ATGT vẫn còn diễn ra, một số 
chủ phương tiện, lái xe còn vi phạm 
về tải trọng xe; bến bãi, phương tiện 
chưa đăng ký, đăng kiểm còn khá 
nhiều, trong khi lực lượng làm công 
tác thanh tra hành chính và thanh 
tra chuyên ngành còn mỏng. Trong 
các tháng cuối năm, lực lượng TTGT 
tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, 
xử lý vi phạm, góp phần giảm TNGT, 
đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn q

Thanh tra GTVT Hà Nội kiểm tra phương tiện vận tải tại cửa ngõ phía Nam thành phố
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Cấm thuốc lá điện tử 

DU KHÁCH CÓ THỂ NGỒI TÙ 
NẾU HÚT THUỐC LÁ ĐIỆN TỬ TẠI 
THÁI LAN

Cuối năm 2014, Thái Lan chính 
thức ra lệnh cấm thuốc lá điện tử. Các 
hình phạt đối với việc sử dụng thuốc 
lá điện tử tại Thái Lan tùy thuộc vào 
trường hợp và tình huống. Hình phạt 
nhẹ nhất là phạt tiền gấp 4 lần giá trị 
của thiết bị thuốc lá điện tử. Hay nếu 
bị phát hiện ở bất cứ đâu, ngoài bị 
phạt tiền, người sử dụng có thể phải 
ngồi tù đến 5 năm. Đối với người 
buôn bán và sản xuất thuốc lá điện 
tử, số tiền phạt sẽ gấp 5 lần giá trị 
hàng hóa hoặc đối diện với án tù lên 
đến 10 năm, cũng có thể phải chịu cả 
hai hình phạt trên.

Để siết chặt thêm về quản lý 
thuốc lá điện tử, năm 2017, Thái Lan 
đưa vào Luật Hải quan điều khoản 
“Bất cứ người nào nhập khẩu các loại 
hàng hóa (như thuốc lá điện tử) đã 
được thông quan hoặc đang được 
thông quan qua hình thức hải quan 
để nhập hoặc xuất khẩu hàng hóa 
đó ra khỏi Vương quốc đều bị cấm”; 
hay Luật Kiểm soát các sản phẩm 
thuốc lá của Thái Lan cũng quy định 
rõ: “Hút thuốc (sử dụng thuốc lá điện 
tử) bị cấm ở tất cả các nơi công cộng 
trong nhà, nơi làm việc trong nhà và 
giao thông công cộng”.

Việc cấm sử dụng thuốc lá điện 
tử của Thái Lan không chỉ áp dụng 
với người dân mà còn áp dụng với 
cả khách du lịch. Chính vì vậy, khi du 
lịch Thái Lan theo tour, một số công 
ty du lịch đã cảnh báo luật này đến 
du khách, tuy nhiên vẫn có nhiều 

du khách phạm luật và bị cảnh sát 
bắt giữ, phần lớn là người đi tự túc 
nên không nắm rõ luật của Thái Lan. 
Trước đó, một du khách người Anh 
từng phải đóng phạt 125 bảng Anh 
(tương đương 3,7 triệu đồng) sau khi 
bị giam giữ vì dùng thuốc lá điện tử 
ở Bangkok, hay một du khách châu Á 
bị giam 20 giờ và phải nộp 100.000 
baht (gần 70 triệu đồng) tiền bảo 
lãnh để được tại ngoại tại Thái Lan. 
Hai tháng sau, du khách này phải có 
mặt tại một buổi xét xử ở Thái Lan và 
nộp phạt thêm một khoản tiền lớn, 
nếu không sẽ bị cấm nhập cảnh vĩnh 
viễn, theo Neovape.

Rất nhiều du khách đặt ra câu hỏi 
tại sao một thiết bị được thiết kế để 
hỗ trợ mọi người bỏ thói quen hút 
thuốc lá thông thường lại bị cấm ở 

Thái Lan. Câu trả lời của 
Chính phủ Thái Lan cho 
vấn đề này là việc nhập 
khẩu thuốc lá điện tử để 
sử dụng, buôn bán đều 
bị cấm vì lý do sức khỏe 
và cũng vì thuốc lá điện 
tử thu hút những người 
trẻ tuổi trở thành người 
hút thuốc ở Thái Lan. 

SINGAPORE SIẾT 
CHẶT QUẢN LÝ BẰNG 
PHÁP LUẬT

Từ ngày 01/02/2018, 
Singapore hoàn toàn cấm 
việc mua bán, sử dụng và 
sở hữu các sản phẩm thuốc 
lá như thuốc lá điện tử, shisha 
(thuốc lào Ả Rập) và thuốc lá nhai 
của Ấn Độ. Theo luật của nước này, 
người vi phạm sẽ bị phạt đến 2.000 
SGD (khoảng 34 triệu đồng), trong 
khi trước đó mức phạt 2.000 SGD chỉ 
dùng để phạt người nhập khẩu, bán 
và phân phối các sản phẩm thuốc lá 
bị cấm.

Trường hợp nhập khẩu, bán và 
phân phối các sản phẩm thuốc lá 
nêu trên sẽ bị phạt lên đến 10.000 
SGD (khoảng 170 triệu đồng) và có 
thể phạt tù 6 tháng cho lần vi phạm 
đầu tiên; tái phạm sẽ bị phạt tối đa 
20.000 SGD và phạt tù đến 1 năm.

Bộ Y tế Singapore còn thông báo 
số điện thoại đường dây nóng, email 
để ghi nhận bất cứ phản hồi, thông 
báo của công chúng về việc phát 
hiện người sử dụng, tàng trữ, buôn 
bán, phân phối thuốc lá điện tử, 

HẠ LIÊN?

Hiện nay, thuốc lá điện 
tử bị cấm tại 41 quốc 
gia trên thế giới. Luật 
và các quy định cấm 
thuốc lá điện tử ở mỗi 

quốc gia khác nhau và 
có sự thay đổi liên tục. 
Tuy nhiên, tại Thái Lan 

và Singapore, các quốc 
gia này đã đưa ra nhiều 

quy định siết chặt và 
cấm hoàn toàn loại sản 

phẩm này với những 
khung xử phạt cao.

BÀI HỌC TỪ THÁI LAN
VÀ SINGAPORE
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shisha 
và thuốc 
lá nhai.

Đồng thời, du 
khách cũng không được mua, 
sở hữu hay sử dụng thuốc lá điện 
tử trên đất Singapore. Đây được 
xem là một trong những quy định 
nghiêm ngặt nhất của Chính quyền 
Singapore liên quan đến sản phẩm 
này. Bộ Y tế Singapore nhấn mạnh, 
những biện pháp này nhằm hối thúc 

mạnh mẽ những người hút thuốc từ 
bỏ sản phẩm độc hại này để giảm 
thiểu nguy cơ đối với sức khỏe.

Theo Bộ Y tế của Singapore, quốc 
gia này cũng sẽ nâng độ tuổi tối thiểu 
mua bán, sở hữu sản phẩm thuốc 
lá truyền thống dần theo từng giai 

đoạn. Cụ 
thể, từ ngày 

0 1 / 0 1 / 2 0 1 9 , 
độ tuổi tối thiểu 

nâng từ 18 - 19, mỗi 
năm sẽ tăng một tuổi, 

cho đến ngày 01/01/2021 
sẽ là 21 tuổi.
Được biết, lệnh cấm hút thuốc 

bắt đầu được áp dụng tại Singapore 
từ năm 1970. Đây là quốc gia mà 
lệnh cấm này được thực hiện nghiêm 
ngặt nhất thế giới. Hành vi hút thuốc 
lá bị cấm ở hầu hết các địa điểm công 
cộng. Thuốc lá điện tử cũng bị cấm 
hoàn toàn. Nhờ vậy, tỷ lệ số người 
hút thuốc lá của Singapore đã giảm 
từ 18,3% năm 1992 xuống 10,6% vào 
năm 2019 q
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Những hiểm họa
TRONG TINH DẦU THUỐC LÁ ĐIỆN TỬ 

BẠN NÊN BIẾT
Nếu bạn vào một cửa hàng hay website bán sản phẩm 
thuốc lá điện tử, bạn sẽ choáng ngợp bởi những chai 
đựng tinh dầu nhiều màu sắc cũng như chủng loại, các 
mùi hương. Tinh dầu sử dụng cho thuốc lá điện tử có 
nhiều mùi hấp dẫn đối tượng trẻ em như kẹo, kẹo bông, 
kẹo dẻo trái cây, ngũ cốc... Các tinh dầu mùi hương này 
là gì và có an toàn với sức khỏe người sử dụng?



CHUYÊN ĐỀ
Số 11/2021

197

CÓ GÌ TRONG TINH DẦU 
THUỐC LÁ ĐIỆN TỬ?

Hương liệu chỉ là một trong 
những thành phần của tinh dầu 
thuốc lá điện tử. Theo bác sĩ Michael 
Blaha của Bệnh viện Johns Hopkins 
(Hoa Kỳ), tinh dầu thuốc lá điện tử 
thường bao gồm nicotine và nhiều 
loại chất phụ gia, chất hóa học 
nhưng điều đáng lưu ý là những 
thành phần hóa học phát sinh trong 
quá trình sử dụng. Cụ thể như, khi sử 
dụng thuốc lá điện tử, cuộn dây làm 
nóng cho phép tinh dầu trở thành 

khói có thể hít vào nhưng nó cũng 
giải phóng các chất hóa học mới và 
kim loại vi lượng đi thẳng vào phổi 
của người dùng.

Bác sĩ Blaha cũng lưu ý vấn đề có 
rất nhiều thành phần trong tinh dầu 
thuốc lá điện tử nhưng cho đến nay 
không ai chịu trách nhiệm giải quyết 
về tiêu chuẩn của các loại tinh dầu 
này. Ông giải thích rằng, mặc dù có 
thể có các tiêu chuẩn sản xuất cho 
các công ty sản xuất thuốc lá điện 
tử thương mại, nhưng tiêu chuẩn 
cho các cửa hàng, nhà cung cấp trực 
tuyến không có thương hiệu hoặc 
các loại tinh dầu thuốc lá điện tử hỗn 
hợp “tự chế” thì chưa có sự nhất quán.

Đặc biệt, vị bác sĩ này cũng nhấn 
mạnh, trong tinh dầu thuốc lá điện 
tử chứa nhiều chất gây độc hại, bên 
cạnh nicotine còn có nhiều loại tinh 
dầu thuốc lá điện tử chứa THC (thành 
phần trong cần sa gây ra ảo giác). 
Đồng thời, một số chất phụ gia được 
tìm thấy trong tinh dầu thuốc lá điện 
tử rất nguy hiểm, thậm chí gây chết 
người, ví dụ như vitamin E acetate - 
một trong những nguyên nhân gây 
ra bệnh phổi khi sử dụng thuốc lá 
điện tử.

Vitamin E khi dùng ở dạng viên 
uống hay bôi trên da thì an toàn, song 
khi hít vào ở dạng giọt nhỏ có dầu lại 
có thể gây hại. Chất này đã được dùng 
là chất làm đặc trong dung dịch thuốc 
lá điện tử, nhất là trong một số sản 
phẩm bán ở chợ đen.

Gần đây, Trung tâm Kiểm soát 
và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) 
của Mỹ đã công bố phát hiện đột 
phá, tìm ra chất vitamin E acetate 
trong 29 trường hợp bị bệnh phổi do 
hút thuốc lá điện tử. Còn theo báo 
Guardian, đây được cho là phát hiện 
đột phá và đáng kể nhất trong quá 
trình điều tra nguyên nhân gây ra các 
bệnh về phổi của hơn 2.000 người 
bệnh có liên quan tới thuốc lá điện tử 
thời gian qua ở Mỹ.

TINH DẦU THUỐC LÁ ĐIỆN TỬ 
ẢNH HƯỞNG ĐẾN THANH THIẾU 
NIÊN NHƯ THẾ NÀO?

Là một chuyên gia chữa bệnh 

tim mạch, bác sĩ Blaha điều trị cho 
những bệnh nhân cần bỏ hút thuốc 
khẩn cấp. Những bệnh nhân này 
thường là người lớn tuổi bị bệnh 
tim do liên quan đến hút thuốc và 
bác sĩ Blaha nói rằng họ có động 
lực để bỏ thuốc. Với một nhóm nhỏ 
đối tượng là người lớn hút thuốc 
lâu năm và không thể bỏ thuốc khi 
đã tuân thủ theo những hướng dẫn 
của cơ quan chức năng thì thuốc lá 
điện tử có thể giúp họ thay đổi thói 
quen này. Một số người thích sử 
dụng thuốc lá điện tử với nhiều mùi 
hương như một phương pháp giúp 
bỏ thuốc lá truyền thống và hướng 
đến bỏ hoàn toàn sử dụng các sản 
phẩm thuốc lá.

Tuy nhiên, bác sĩ Blaha đặc biệt 
quan tâm việc sử dụng thuốc lá điện 
tử ở những người trẻ tuổi và tỷ lệ 
sử dụng thuốc lá điện tử ngày càng 
tăng ở những đứa trẻ chưa bao giờ 
hút thuốc. Những người trẻ tuổi này 
dễ bị nghiện nicotine trong các sản 
phẩm thuốc lá điện tử và sự đa dạng 
về mùi hương khiến thuốc lá điện 
tử hấp dẫn hơn đối với họ. Vị bác sĩ 
này cũng cảnh báo rằng, sự hấp dẫn 
của mùi hương đa dạng và hơn nữa 
là chính các thành phần tạo ra mùi 
hương đó có thể gây nguy hiểm cho 
cộng đồng.

“Có bằng chứng cho thấy trẻ 
em thích những mùi vị như kẹo cao 
su, trái cây và thích thử những loại 
mới. Đối với nhiều người trẻ, có thể 
lý do duy nhất khiến họ sử dụng 
thuốc lá điện tử là vì họ thích mùi 
hương của sản phẩm này. Mặc dù 
nhiều nghiên cứu có thể xác định 
tác hại tổng thể từ việc hút thuốc 
lá điện tử nhưng rõ ràng việc sử 
dụng tinh dầu thuốc lá điện tử “tự 
chế” hoặc không được kiểm soát có 
thể đưa các chất độc hại tiềm ẩn và 
không rõ nguồn gốc vào phổi của 
người dùng. Đồng thời, một mối 
quan tâm chính khác là tính chất 
gây nghiện của nicotine trong tinh 
dầu thuốc lá điện tử hoặc bất kỳ 
sản phẩm thuốc lá nào”, bác sĩ Blaha 
nhấn mạnh q

PV 
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NHỮNG BƯỚC ĐI VỮNG CHẮC
Thời gian qua, trước chủ trương 

của Bộ Quốc phòng về định hướng 
phát triển của các trường nghề quân 
đội, cùng với đó là những tác động 
khó khăn, toàn diện của đại dịch 
Covid-19, ảnh hưởng lớn đến mọi 

hoạt động của Nhà trường, Trường 
Cao đẳng nghề số 4 - Bộ Quốc phòng 
tiếp tục nỗ lực giữ vững tư tưởng, 
không ngừng trau dồi năng lực, nâng 
tầm chất lượng đào tạo.

Theo đó, để trở thành một cơ sở 
giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao, 
Trường Cao đẳng nghề số 4 - Bộ Quốc 
phòng đã đa dạng hóa các loại hình, 
phương thức đào tạo như: tổ chức đào 
tạo cho bộ đội xuất ngũ (BĐXN), công 
an xuất ngũ (CAXN) và đối tượng theo 
nhu cầu xã hội; đào tạo nguồn nhân 
lực cho các doanh nghiệp, bệnh viện 
và UBND tỉnh Nghệ An theo 3 cấp trình 
độ (cao đẳng, trung cấp, sơ cấp) là 9.760 
học sinh, sinh viên (đạt 102,53% kế 
hoạch năm). Kết quả tuyển sinh BĐXN 
năm 2021 là 3.024 học sinh, sinh viên.

Đồng thời, Nhà trường thường 
xuyên đổi mới công tác đào tạo, tuyển 

sinh. Theo đó, công tác tuyển sinh 
BĐXN và các đối tượng học nghề theo 
nhu cầu có sự nỗ lực, qua đó tuyển mới 
được 7.541 học sinh, sinh viên, trong 
đó BĐXN là 2.852 trường hợp. Nhà 
trường duy trì mô hình quản lý 24/7 
đối với 29 học sinh dân tộc Thái, Khơ 
mú của huyện Tương Dương; bảo đảm 
nơi ăn, ở cho 16 học viên nước bạn Lào; 
kịp thời, linh hoạt điều chỉnh phương 
án đào tạo các loại hình phù hợp với 
điều kiện dịch bệnh Covid-19.  

Đặc biệt, việc đào tạo của Nhà 
trường luôn gắn với quyền lợi người 
học, với bài toán về việc làm cho các đối 
tượng sau khi ra trường, đồng thời đẩy 
mạnh đào tạo gắn với doanh nghiệp, 
tư vấn giới thiệu việc làm thị trường 
lao động trong và ngoài nước. Cụ thể, 
Nhà trường đã phối hợp với các công 
ty, doanh nghiệp đưa học sinh tham 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SỐ 4 - BỘ QUỐC PHÒNG

Đa dạng hóa loại hình đào tạo,
lấy chất lượng làm giá trị

MINH TÙNG?

Thừa ủy quyền Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Trường Cao đẳng nghề số 4 trao danh hiệu Nhà giáo ưu tú 
cho đồng chí Trung tá Nguyễn Bá Thành - Giám đốc cơ sở đào tạo Thanh Hóa

Là đơn vị sự nghiệp công 
lập được giao quyền tự chủ, 

Trường Cao đẳng nghề số 
4 - Bộ Quốc phòng luôn nỗ 

lực tập trung đầu tư, đổi mới 
trong tuyển sinh cũng như 

các chương trình, loại hình 
đào tạo để trở thành trường 

nghề chất lượng cao. 
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gia học tập thực tế tại doanh nghiệp 
và ký kết hợp đồng lao động sau khi 
tốt nghiệp. Nhà trường đã tư vấn, giới 
thiệu việc làm cho 11.300 lượt người. 
Học viên tốt nghiệp ra trường 92% có 
việc làm và được xã hội đánh giá cao. 
Trong điều kiện dịch bệnh Covid-19, 
Nhà trường đã đi đầu trong khối Giáo 
dục nghề nghiệp triển khai mô hình 
đào tạo trực tuyến cho các loại hình 
đào tạo bảo đảm đạt hiệu quả tốt.

Chất lượng đào tạo của Nhà trường 
còn được khẳng định bởi giáo trình đào 
tạo nghề được Nhà trường xây dựng 
theo chuẩn quốc tế, ASEAN và được cập 
nhật phù hợp thực tiễn sản xuất, bám 
sát nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp 
và hội nhập quốc tế trong thời đại cách 
mạng công nghiệp 4.0.

Trong số các ngành nghề đang 
đào tạo, Nhà trường có 2 nghề tiếp 
cận công nghệ thế giới là: Công nghệ 
ô tô, Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa 
không khí; 4 nghề tiếp cận công nghệ 
khu vực là: Hàn, Điện công nghiệp, 
Vận hành máy xây dựng, Điều dưỡng; 
nghề Dược đạt trình độ Quốc gia.

Trong năm 2021, Nhà trường 
được chọn là đơn vị đăng cai của tỉnh 
Nghệ An tham gia Hội giảng Nhà giáo 
giáo dục nghề nghiệp toàn quốc, bảo 
đảm cho 16 nhà giáo tham gia hội 
giảng của các cơ sở giáo dục nghề 
nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.   

Với những thành tích đạt được 
trong năm 2021, Nhà trường đang được 
Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đề nghị Bộ Quốc 
phòng tặng Cờ thi đua xuất sắc. 

CHÚ TRỌNG, NÂNG CAO CHẤT 
LƯỢNG ĐÀO TẠO

Thời gian qua, đồng hành cùng 
sự phát triển chất lượng đào tạo học 
sinh, sinh viên, Nhà trường cũng chú 
trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng 
đội ngũ giáo viên. Theo đó, trường có 
1 cán bộ đang được Nhà nước phong 
tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú. 

Giai đoạn vừa qua, Nhà trường 
tham gia có hiệu quả các hội thi, hội 
giảng tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An (tham 
gia Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề 
nghiệp tỉnh Thanh Hóa đạt 1 giải 
Nhất, 2 giải Ba; Hội thi Tay nghề học 
sinh tỉnh Nghệ An đạt 1 giải Khuyến 
khích). Định hướng trong giai đoạn 
tới, Nhà trường tiếp tục tập trung 
xây dựng nghề Công nghệ ô tô, Hàn, 
Điện công nghiệp, Điện lạnh tiếp cận 
chuẩn thế giới và khu vực ASEAN; bảo 
đảm kịp thời, đầy đủ trang thiết bị, vật 
tư, nguyên liệu phục vụ đào tạo nghề.  

Nhà giáo ưu tú, Đại tá Nguyễn 
Trường Sơn - Hiệu trưởng Trường Cao 
đẳng nghề số 4 - Bộ Quốc phòng cho 
biết, hoạt động nghiên cứu khoa học 
công nghệ được đầu tư có chiều sâu, 
trong đó tiếp tục triển khai thực hiện 
đề tài cấp Tỉnh “Đề xuất giải pháp nâng 
cao chất lượng đào tạo, giải quyết việc 
làm cho đối tượng học sinh sau THCS, 
THPT trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”. 

“Có nhiều đề tài, sáng kiến của 
Nhà trường được ứng dụng, phát huy 
có hiệu quả trong hoạt động đào tạo. 
Trong công tác tổ chức đào tạo nâng 
bậc, bổ túc nghề và nâng hạng đội 

ngũ lái xe quân sự toàn Quân khu, 
kết quả 100% đạt yêu cầu, 90% đạt 
loại khá, giỏi”, Hiệu trưởng Nguyễn 
Trường Sơn cho biết.

Cũng theo Đại tá Sơn, trong quá 
trình thực hiện phong trào Thi đua 
Quyết thắng, Đảng ủy, Ban Giám hiệu 
Nhà tường luôn nhận được sự quan 
tâm của lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của 
Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân 
khu 4, sự giúp đỡ của các cơ quan 
Quân khu, sự phối hợp hoạt động có 
hiệu quả của các ban, ngành, đoàn 
thể địa phương và của các đơn vị của 
Bộ, Quân khu đứng chân trên địa bàn 
công tác và nơi thực hiện nhiệm vụ. 

“Nội bộ luôn đoàn kết, thống nhất 
cao đã phát huy được trí tuệ tập thể, 
vai trò của từng đồng chí cấp ủy viên, 
đồng thời Nhà trường phát huy tốt 
vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực 
hiện của cấp ủy, chỉ huy, người chủ trì 
đơn vị, từ đó tạo không khí, tinh thần 
làm việc hăng say, phát kiến nhiều 
cách làm sáng tạo, đạt hiệu quả thiết 
thực. Ngoài ra, công tác tuyên truyền, 
giáo dục cũng được Nhà trường quan 
tâm, đẩy mạnh, tạo sự thống nhất về 
nhận thức, trách nhiệm của mọi cán 
bộ, giảng viên, viên chức và học sinh, 
sinh viên trong thực hiện nhiệm vụ. 
Việc xây dựng, nhân rộng điển hình 
tiên tiến được triển khai thực hiện phù 
hợp với từng loại mô hình cơ quan, 
đơn vị. Hội đồng (tổ) thi đua ở các 
cấp đã làm tốt công tác tham mưu, đề 
xuất, tư vấn cho cấp ủy, người chỉ huy 
triển khai có hiệu quả các phong trào 
thi đua”, Hiệu trưởng Nguyễn Trường 
Sơn nhấn mạnh.

Thời gian tới, Trường Cao đẳng 
nghề số 4 - Bộ Quốc phòng tiếp tục 
đẩy mạnh phong trào thi đua “Ngành 
Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ 
dạy” với mục tiêu: bảo đảm tốt công 
tác hậu cần, tài chính thường xuyên 
của đơn vị; duy trì đầy đủ bữa ăn hằng 
ngày, điện nước sinh hoạt cho cán bộ, 
giáo viên, học sinh, sinh viên; quân số 
khỏe 99,8%, củng cố cơ sở vật chất 
hậu cần với số tiền 1,05 tỷ đồng; triển 
khai đầy đủ và đồng bộ các biện pháp 
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (số 
tiền đã chi cho công tác phòng, chống 
dịch là 574 triệu đồng), tiêm vắc-xin 
cho 100% cán bộ, giáo viên, viên chức 
thuộc diện không phải trì hoãn q

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 4 
thăm và làm việc tại Nhà trường
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