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Application of real time simulation model in the design and exploitation of
waterways has become very popular and effective tool because:
 Real time simulation allows managers, designers, pilots, porters, and captains
to participate in the simulation process;
 All planning, design and operation elements and aspects are considered
during the simulation;
 Therefore, real time simulation is the most accurate and reliable method to
date.
However, besides the outstanding advantages, it has some limitations as
follows:
 Very expensive;
 It takes time;
 Only a small number of simulation scenarios can be implemented in practice,
so simulation results do not adequately reflect the situation arising during
long-term waterway use.
This article introduces the modeling approach to overcome the disadvantages
mentioned above to make the simulation method more practical in the
detailed design of waterways.
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1. SỰ CỐ HÀNH HẢI VÀ YÊU CẦU THỰC TIỄN
 Số lượng các vụ tai nạn về hàng hải trên thế giới có xu hướng

gia tăng và dự báo sẽ vẫn chưa giảm trong những năm sắp tới.
 Phần lớn tai nạn hàng hải xảy ra trên các luồng dẫn hoặc cửa
luồng nơi tiếp giáp với vùng biển hở. Khu vực chịu tác động
trực tiếp bởi sóng, gió, dòng chảy, địa hình luồng, mật độ tầu
bè cao, nhiều công trình dọc 2 bên luồng dẫn.
 Việc nghiên cứu dự báo trước mức độ rủi ro cho mỗi chuyến
tầu ra vào cảng đang dần trở thành điều kiện ngày càng
quan trọng trong việc thiết kế luồng và yêu cầu chạy tầu;
 Phương pháp gần gũi với thực tế nhất và vì vậy là phương
pháp chính xác nhất ở thời điểm hiện tại là phương pháp
mô phỏng.

2. TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG
PHÁP MÔ PHỎNG
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Ưu điểm chính của phương pháp mô phỏng thực
 Phương pháp mô phỏng thực cho phép các nhà quản

lý, nhà thiết kế, hoa tiêu, cảng vụ, và thuyền trưởng
tham dự trong quá trình mô phỏng.
 Tất cả các yếu tố quy hoạch, thiết kế và khai thác được
xem xét trong quá trình mô phỏng;
 Do đó, mô phỏng thực là phương pháp chính xác nhất
tính đến thời điểm hiện tại

Những hạn chế cơ bản của phương pháp mô
phỏng thực
 Chi phí rất tốn kém;
 Mất nhiều thời gian;
 Chỉ tiến hành được một số lượng nhỏ kịch bản mô

phỏng có thể xảy ra trong thực tế, do vậy các kết quả
mô phỏng chưa phản ánh đầy đủ các tình huống phát
sinh trong quá trình khai thác dài hạn.

3. PHƯƠNG PHÁP MÔ HÌNH
HOÁ

Những nghiên cứu trước đây
 Tổng quát các kết quả mô phỏng thời gian thực:

(Vrijling, J.K, 1995); (Huchison, 2003); (Gucma, 2006).
 Mô hình xác suất của máy tự hành: (Dutch Marine,
2005)
 Mô hình nhận thức của người dẫn đường: (Itoh, 2001)

Một số hướng có thể nghiên cứu
1. Mô hình hóa từ các kết quả mô phỏng thực:
(trình bày trong báo cáo này)
2. Sử dụng autopilot (SHIPMA) kết hợp mô phỏng
thực
(Sẽ kết hợp với PORTCOAST để nghiên cứu nếu
có thể)
3. Mô hình mô phỏng con người
(Còn rất nhiều thách thức)

Tổng quan về phương pháp mô hình hoá
Đầu vào (con người, môi trường)
Rudder use
Power use
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Ship track
Ship course

Mô hình tham số ARMAX
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Estimate
parameters of
ARMAX model
Kết quả (Từ mô hình mới)
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Ví dụ thử nghiệm mô hình hoá
Kênh Piastowski, Biển Baltic. Tàu container 4,500 TEU

Kết quả từ mô hình mô phỏng thực
Mẫu kết quả một kịch bản mô phỏng giữa độ lệch tầu và góc bánh lái

So sánh kết quả góc bánh lái từ mô phỏng thời
gian thực và từ mô hình bán Markov
 Từ mô phỏng thời gian thực

 Từ mô hình bán Markov

So sánh kết quả theo hàm mật độ và phổ

Mật độ xác suất

Mật độ phổ công suất

So sánh kết quả góc lệch tầu với cùng góc bánh lái
A(q) 11.878q1 0.1112q2 2.456q3 1.423q4 0.5896q5 0.5371q6
B(q) 0.05611q4 0.1714q5 0.1408q6 0.0858q7 0.1982q8 0.08981q9
C(q) 11.108q1 0.8104q2 1.744q3 0.2931q4 0.5921q5 0.1367q6

ARMAX model

4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Kết luận và kiến nghị
1. Các kết quả so sánh ban đầu cho thấy phương pháp

mới dựa trên các kết quả mô phỏng thực là đáng tin
cậy
2. Sử dụng phương pháp này sẽ tiết kiệm đáng kể chí phí
và thời gian tiến hành mô phỏng thực.
3. Hơn nữa rủi ro tiềm tàng trong quá trình khai thác
luồng tầu sẽ được phát hiện và nhận dạng bằng
phương pháp này.
4. Kết hợp phương pháp này với SHIPMA sẽ là giải pháp
toàn diện để giải quyết triệt để hạn chế của phương
pháp MÔ PHỎNG THỰC.

