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1. Why this method?
The existing guidelines for approach channel are disadvantages because:
(1) Only few designed ships are considered;
(2) Only few scenarios of environmental conditions are considered ;
(3) Ship behavior are not considered in the design;
(4) Trade off between initial investment and operation cost could not be conducted because
lacking of downtime and channel closing information due to environments.
2. When/where simulation method used?
Simulation method should be applied to following situations:
(1) A high fluctuation of tidal water level or tidal window;
(2) Approach channel exposed to open sea;
(3) The channel used by many types and kinds of ships;
(4) Optimal planning design of channel alignment;
(5) The channel is heavily silted and sedimented resulting in annual maintenance dredging
becomes very costly.
3. What is the benefit of this software?
(1) Decision making for optimal dredging of channel depth ;
(2) Increase safety by reducing the risk of an accidental grounding caused by ship motion;
(3) Increase efficiency by enabling ship owners and masters to adjust arrival times and
maximizing the ship draft.

PHỐI HỢP GIỮA CÔNG TY CPTV CẢNG – KỸ THUẬT BIỂN
& BỘ MÔN XD CẢNG - ĐƯỜNG THỦY, ĐHXD

HỘI THẢO KHOA HỌC
ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ VÀ TIÊU CHUẨN MỚI TRONG
KHẢO SÁT, THIẾT KẾ VÀ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH CẢNG

CHUYÊN ĐỀ
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP MÔ PHỎNG SỐ
TRONG THIẾT KẾ VÀ KHAI THÁC LUỒNG TÀU
Trình bày: TS. Nguyễn Minh Quý

TP. HỒ CHÍ MINH, 25/12/2017

NỘI DUNG BÁO CÁO

1. Hiện trạng khai thác luồng hàng hải
2. Tổng quan vấn đề nghiên cứu
3. Nội dung phương pháp mô phỏng số
4. Giới thiệu phần mềm OSEC2017 và APP
5. Kế hoạch triển khai
6. Kết luận và kiến nghị

0. HIỆN TRẠNG KHAI THÁC LUỒNG HÀNG HẢI

0. HIỆN TRẠNG KHAI THÁC LUỒNG HÀNG HẢI
Tên tuyến luồng

TT

Tàu khai thác (DWT)

Đầy tải

Giảm tải

1

Hải Phòng

-

Đoạn kênh Hà Nam

10.000

20.000- 40.000

-

Đoạn Bạch Đằng

10.000

20.000-40.000

-

Đoạn Sông Cấm- Đình Vũ

10.000

15.000-20.000

-

Đoạn kênh Cái Tráp

1.000

3.000

2

Hòn Gai - Cái Lân

40.000

75.000

3

Diêm Điền

1.000

3.000

4

Nghi Sơn

30.000

63.000

5

Cửa Lò

10.000

20.000

6

Vũng Áng

30.000

45.000

1. Hiện trạng khai thác các tuyến luồng phía Bắc

Ghi chú

Quyết định số 199/QĐ-CHHVN
ngày 08/4/2014 của Cục HHVN
phê duyệt Đề án khai thác tàu có
trọng lớn giảm tải vào khu vực
cảng Hải Phòng

0. HIỆN TRẠNG KHAI THÁC LUỒNG HÀNG HẢI
TT

Tên tuyến luồng

Tàu khai thác (DWT)
Ghi chú

Đầy tải

Giảm tải

7

Đà Nẵng

50.000

70.000

8

Dung Quất

30.000

70.000

9

Sài Gòn - Vũng Tàu

15.000

30.000

10

Vũng Tàu -Thị Vải

80.000

194.000

11

Sông Dinh

7.000

10.000

12

Soài Rạp - Hiệp Phước

30.000

70.000

13

Quy Nhơn

30.000

50.000

14

Nha Trang

30.000

50.000

15

Luồng Sông Hậu và Kênh
Quan Chánh Bố
10.000

20.000

Quyết định số 3304/QĐ-BGTVT Phê
duyệt Đề án Nâng cao hiệu quả quản
lý, khai thác cảng biển Nhóm 5 và các
bến cảng khu vực Cái Mép - Thị Vải

2. Hiện trạng khai thác các tuyến luồng phía Nam

1. HIỆN TRẠNG KHAI THÁC LUỒNG HÀNG HẢI

• Tốc độ tăng trưởng sản lượng hàng hóa thông qua cảng bình quân là 1,7%/năm
(1998-2006); 11,2%/năm (2007-2015)

3. Sản lượng hàng hóa thông qua HTCB Việt Nam

0. HIỆN TRẠNG KHAI THÁC LUỒNG HÀNG HẢI
Thống kê tai nạn hàng hải (2013-2017)
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4. Tổng hợp tai nạn hàng hải (2013-2017)

1. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

1. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
Lý do khách quan:
 Áp lực quá tải về khai luồng tàu nêu trên
 Rủi ro hàng hải là rất tiềm ẩn và tiềm tàng
Lý do chủ quan:
 Trong quá trình khai thác, việc cho phép và điều động tàu ở
Việt Nam hiện nay chỉ dựa vào kinh nghiệm;
 Năng lực vận hành của tàu gần như chưa được quan tâm
trong quá trình khai thác cũng như thiết kế
 Chỉ xem xét đến một số điều kiện thiết kế cơ bản (môi
trường và tàu);
1. Lý do nghiên cứu?

1. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
 Khu vực có biên độ thủy triều dao động lớn;
 Luồng nằm khu vực biển hở chịu tác dụng trực tiếp
của sóng;
 Luồng có nhiều tàu lớn đa dạng về chủng loại và kích
thước;
 Nơi luồng tàu thường xuyên bị bồi lắng và nạo vét
duy tu rất tốn kém.

2. Áp dụng cho trường hợp nào?

1. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

Dự báo và nhận diện mức độ khó
khăn trong quá trình hành hải.

Hỗ trợ đặt kế hoạch điều động tàu
hiệu quả và an toàn nhất.

Nâng hiệu suất khai thác luồng
bằng gia tăng mớn nước chở hàng.
3.1 Mục tiêu - khai thác

1. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

Trả lời câu hỏi khi nào cần nạo vét?
Và nạo vét bao nhiêu là tối ưu?
Chọn hướng tuyến luồng tối
ưu khi qui hoạch phát triển
luồng;

3.2 Mục tiêu – thiết kế

1. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
No Loại mô phỏng
1 Nhóm mô
phỏng thực

2 Nhóm mô
phỏng nhanh

Phương pháp

Phạm vi

Mô phỏng thời gian thực
(Ship handling simulator)
Mô phỏng tương tác
(computer interactive simulation)
Mô phỏng thực tế ảo
Mô phỏng nhanh
(fast time simulation)

Thiết kế
Khai thác
Thiết kế
Khai thác
Quy hoạch
Quy hoạch

Mô phỏng số Monte Carlo
(Monte Carlo numerical
simulation)

Thiết kế
Khai thác

4. Tổng quan về phương pháp và kỹ thuật mô phỏng?

1. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

 Mô phỏng các sự kiện và các khả năng của sự kiện
xảy ra trong tương lai trên cơ sở các dữ liệu và kinh
nghiệm thu thập và đúc kết được trong quá khứ và
hiện tại.
 Dựa vào kết quả mô phỏng chúng ta có thể biết
trước được hiệu quả (hay hậu quả) trước khi thiết
kế (hay kế hoạch vận hành) đem ra thực thi.

4. Phương pháp mô phỏng số là gì?

1. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

Dự báo điều kiện
thời tiết trước từ
1h đến 30h

Tính toán và dự
báo khả năng vận
hành của tàu (dao
động của tàu)

Hỗ trợ lựa chọn
kịch bản tối ưu để
tối đa mực nước
chạy tàu

Cảnh báo mức độ
rủi ro

4.1 KHAI THÁC-Mô hình hoạt động như nào?

Đưa ra các kịch
bản điều động tàu
(mớn nước, vận
tốc)

1. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

 Mô hình hóa điêu kiện tự nhiên và đội tầu đến cảng
 Mô phỏng chuỗi rời rạc các sự kiện (khai thác) nêu
trên bằng phương pháp Monte Carlo.

4.2 THIẾT KẾ-Mô hình hoạt động như nào?

1. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
Mức độ tin cậy

DUKC

Mô hình toán kết hợp
quan trắc trực tuyến

Phương pháp số

Mô hình
toán+quan trắc
kiểm định

Phương pháp dựa trên
kinh nghiệm
Depth/draft=1.1-1.3

No

5. Mức độ tin cậy như thế nào?

Chi phí lắp đặt

2. NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP MÔ PHỎNG SỐ

2. NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP MÔ PHỎNG SỐ

1. Xây dựng mô hình toán
2. Kiểm định mô hình toán
3. Cài đặt và thử nghiệm
4. Vận hành
5. Nâng cấp và hoàn chỉnh

1. Trình tự các bước ứng dụng phương pháp

2. NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP MÔ PHỎNG SỐ

-

Draft (T): mớn nước của tàu
Squat (Smax): độ dằn do vận
tốc chạy tàu
Wave response (Wr): dao
động tàu trong sóng
Heel: dự trữ nghiêng lệch
tàu do gió
NetUKC: dự trữ an toàn

d = Draft + Squat + Wave response + Heel + NetUKC

2. Mô hình toán

2. NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP MÔ PHỎNG SỐ

No.

Tên

Dạng công thức
UKC = a.He10 + b

Nơi áp dụng

1

Mô hình tuyến tính hồi quy
giữa UKC và chiều cao sóng

2

Mô hình tương quan dao động
tầu và sóng

UKC/Hmean=f(,ft,L/) Nhật Bản, Úc

3

Mô hình hàm truyền

UKC= f(RAO(),a,b)

4

Mô hình lý thuyết độ tin cậy

5

Các mô mình thực nghiệm khác
kết hợp với lý thuyết độ tin cậy

UKC= f(RAO, S, p)
UKC=f(Hs,T,p)

3. Các mô hình đang nghiên cứu và áp dụng

HARAP - Hà Lan

Úc, Anh
Tất cả (đang nghiên cứu áp
dụng trong OSEC2017)
Mỹ, Canada

2. NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP MÔ PHỎNG SỐ
No.

Dữ liệu

Mô hình tính

Yêu cầu

1

Mớn nước tầu

Thông số kỹ thuật tầu

2

Mô hình dự báo triều

Mô hình triều

- Sử dụng số liệu công bố của
nhà nước.

3

Sai số mực nước

Phân tích thống kê

- Đo kiểm chứng

4

Độ dằn (Squat) do
vận tốc chạy tầu

Mô hình toán
(PIANC 2014)

- Lựa chọn mô hình thích hợp
- Đã kiểm định

5

Dự báo sóng

Mô hình số

- Đo kiểm chứng

6

Dự trữ do sóng (wave
response)

- Mô hình toán
(Japanese method)
- Mô hình độ tin cậy

- Kiểm chứng bằng quan trắc hay
mô hình số

7

Dự trữ do gió
(heeling)

Mô hình toán

- Không cần kiểm định

8

Dự trữ an toàn
(NetUKC)

Kinh nghiệm

- Loại địa chất luồng

3. Các mô hình toán và công tác kiểm định/hiệu chỉnh

2. NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP MÔ PHỎNG SỐ
No.

Hạng mục

1

Mô hình toán dự báo mực nước thủy triều

2

Quan trắc mực nước và gió

3

Mô hình số dự báo sóng ngắn hạn

4

Quan trắc sóng

5

Mô hình tính dao động tầu trong sóng

6

Quan trắc dao động tầu trong sóng

7

Quan trắc môi trường toàn diện
(×): Chỉ yêu cầu về kiểm định

4. Phân cấp các phiên bản phần mềm

Phiên bản
tiêu chuẩn

Phiên bản
nâng cấp

Phiên bản
cao cấp

×
(×)
×

×
×
×

×
×
×

×

(×)
×
(×)

×
×
(×)
×

3. GIỚI THIỆU PHẦN MỀM OSEC2017

3. GIỚI THIỆU PHẦN MỀM OSEC2017
1. Các nghiên cứu trên tạp chí SIMULATION
2. PIANC_2014 (nhóm nghiên cứu của Nhật Bản)
3. OCDI 2009 (Nhật Bản)
4. Một số tài liệu tham khảo khác

1. Cơ sở khoa học

3. GIỚI THIỆU PHẦN MỀM OSEC2017

2. Màn hình giao diện OSEC2017-ver01

3. GIỚI THIỆU PHẦN MỀM OSEC2017

3. Giao diện modul thiết kế (Depth optimization)

3. GIỚI THIỆU PHẦN MỀM OSEC2017

4. Modul quản lý khai thác (passage planning)

3. GIỚI THIỆU PHẦN MỀM OSEC2017

5. Ví dụ về kết quả tối ưu hóa chiều sâu nạo vét luồng

3. GIỚI THIỆU PHẦN MỀM OSEC2017

Chi tiết xem và download trên OSE.VN

3. GIỚI THIỆU PHẦN MỀM

1. Phần mềm APP

4. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

4. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI TẠI VIỆT NAM

1. Thu thập thông tin, khảo sát và điều tra hiện trạng cơ sở
hạ tầng (cứng và mềm) luồng vận tải biển
2. Hiện trạng vận hành khai thác luồng biển và quá trình
điều động tầu: khó khăn và thuận lợi.
3. Khảo sát nhu cầu ứng dụng công nghệ mới trong quản lý
và khai thác luồng.

1. Công tác khảo sát

4. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI
No.

NỘI DUNG

Từ

Đến

Thời gian

Kinh phí

1

Xây dựng và phát triển phần mềm

12/2016

12/2017

12 tháng

JPC

2

Khảo sát thực tế và thu thập thông tin

12/2017

02/2018

2 tháng

JPC

3

Xây dựng modul điển hình và hiệu chỉnh

02/2018

03/2018

1 tháng

NILIM

4

Vận hành thí điểm

03/2018

06/2018

3 tháng

(Bộ GTVT
Tài trợ)

5

Kiểm định và hiệu chỉnh

06/2018

07/2018

1 tháng

(Bộ GTVT
Tài trợ)

6

Hoàn thiện

07/2018

08/2018

1 tháng

(Bộ GTVT
Tài trợ)

7

Đánh giá từ phía Nhật Bản

08/2018

09/2018

1 tháng

(Bộ GTVT
Tài trợ)

8

Tổng thời gian

2. Kế hoạch đang triển khai

21 tháng

4. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI
No.

NỘI DUNG KHẢO SÁT/ĐIỀU TRA

Đặc tính/Thông tin

1

Dạng hình thái luồng tầu

2

Địa chất luồng tầu

3

Chế độ quan trắc mực nước

4

Chế độ khảo sát địa hình luồng

5

Điều kiện sóng gió

Rất mạnh/Trung bình/Yếu

6

Hiện trạng quan trắc sóng gió

Thủ công/máy đo/không

7

Điều kiện và quy định điều động tầu

8

Khó khăn và thuận lợi khác

Có/Không

9

Nhu cầu lắp đặt hệ thống hỗ trợ vận
hành và khai thác (OSEC2017)

Có/Không

10

Cấp độ công nghệ

11

Hình thức hợp tác (phi lợi nhuận)

3. Phiếu điều tra

Tự nhiên/Nạo vét/Kênh
Yếu/Trung bình/Cứng
Thường xuyên/định kỳ/không
6 tháng/12 tháng

Chỉ số an toàn/kinh nghiệm

Tiêu chuẩn/nâng cấp/cao cấp
Phí hỗ trợ, duy tu, nâng cấp

Khác

5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
 Thế giới đang bước sang kỷ nguyên của cuộc cách
mạng công nghệ 4.0, nhưng khai thác luồng tầu tại
VN vẫn dựa vào kinh nghiệm.
 Hiện nay đang xảy ra tranh chấp giữa cảng vụ, hoa
tiêu và nhà khai thác cảng về quy định và cơ sở để
điều động tầu.
 Qua tham khảo các nước cho thấy, quản lý nhà nước
đóng vai trò rất quan trọng về vấn đề này.
 Phát triển mô hình toán về dao động tàu chính xác và
tin cậy hơn đang là vấn đề rất thời sự của các chuyên
gia và nhà nghiên cứu.

XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN

