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và thực hiện đưa tàu trọng tải siêu lớn (tàu container 18.000 TEU) vào
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Tóm tắt: Xu thế phát triển cỡ tàu vận tải biển quốc tế trong những năm qua cho thấy kích thước đội tàu vận tải
container ngày càng gia tăng một cách đáng kể, cỡ tàu vận tải của các tuyến quốc tế ngày càng to và rộng hơn. Xu
thế này đã tạo một áp lực rất lớn đối với các luồng hàng hải và hệ thống hỗ trợ để có thể đón nhận các tàu siêu lớn
này một cách an toàn. Tại Việt Nam, các luồng tàu có điều kiện thuận lợi để đón các tàu siêu lớn là không nhiều, trong
đó tuyến luồng vào hệ thống cảng Cái Mép – Thị Vải là một tuyến luồng có điều kiện tự nhiên thuận lợi bậc nhất có
khả năng đón cỡ tàu vận tải container siêu lớn nói trên. Tuy nhiên, cho đến nay tuyến luồng này mới chỉ được thiết kế
và nạo vét duy trì quy mô để đón tàu trọng tải tới 8.000TEU vào khu vực Cái Mép, trong thời gian vừa qua đã nghiên
cứu và đưa đón thành công cỡ tàu 14.000TEU vào cảng CMIT. Vì vậy, khi đặt ra yêu cầu đón tàu siêu lớn 18.000TEU,
các vấn đề cần được giải quyết để làm rõ khả năng đón tàu an toàn với quy mô luồng hiện hữu là: các giới hạn về điều
kiện môi trường như thuỷ triều, sóng, gió và dòng chảy; các điều kiện giới hạn về hành hải như: mớn nước, tốc độ
hàng hải cho phép, kinh nghiệm của hoa tiêu; cũng như các biện pháp hỗ trợ an toàn khác từ hệ thống VTS và các
phương tiện hộ tống, bảo vệ, điều tiết giao thông trên luồng.
Tham luận này tóm lược các giải pháp kỹ thuật công nghệ đã thực hiện trong quá trình chuẩn bị để đón tàu
container 18.000TEU vào cảng CMIT trên hệ thống cảng nước sâu Cái Mép – Thị Vải, mở ra triển vọng
phát triển các cảng trung chuyển container cho khu vực.

1. Giới thiệu
Theo số liệu thống kê của Cục Hàng hải Việt Nam, Cảng vụ Hàng Hải Tp Hồ Chí Minh, Vũng
Tàu, Đồng Nai và cảng Bình Dương; Sản lượng hàng hóa thông qua cảng và quá cảnh (hàng
quá cảnh được thống kê ở đây là hàng quá cảnh chở trên các tàu biển đi qua luồng ra & vào các
cảng biển Nhóm 5, hàng hóa này không xếp dỡ tại các cảng biển Nhóm 5) cảng biển Nhóm 5
trong giai đoạn 2011-2016 đạt mức tăng trưởng bình quân là 9,05%/năm. Trong đó tốc độ tăng
trưởng hàng qua cảng đạt khoảng 9,89%/năm, riêng container tăng trưởng 12,15%/năm về Teu
và 12,25%/năm về tấn.
Theo Đề án rà soát quy hoạch chi tiết tháng 6/2017, cảng biển Nhóm 5 sẽ thông qua lượng hàng
hóa tại các thời điểm quy hoạch như sau: khoảng từ 225,5 đến 238,3 triệu tấn vào năm 2020;
khoảng từ 285,3 đến 315,8 triệu tấn vào năm 2025; khoảng từ 358,5 đến 411,5 triệu tấn vào
năm 2030. Trong đó, riêng hàng công-ten-nơ là: khoảng từ 10,58 đến 11,08 triệu TEU vào năm
2020; khoảng từ 14,18 đến 15,75 triệu TEU vào năm 2025; khoảng từ 18,95 đến 21,48 triệu TEU
vào năm 2030.
Về cỡ tàu, dựa trên hiện trạng các tàu đã vào các khu bến cảng như trên kết hợp với điều kiện
luồng vào cảng, Đề án cũng đã dự báo cỡ tàu ra vào khu vực Vũng Tàu, Cái Mép sẽ là cỡ tàu
container đạt đến trông tải 160.000DWT ÷ 200.000DWT (14,000TEU đến 18,000TEU).
Đối với cảng CMIT, sau khi thử nghiệm, đưa đón thành công thường xuyên tàu trọng tải
160,000DWT từ ngày 28/10/2015 đến nay, tổng cộng đã có gần 100 chuyến tàu kích cỡ này vào
cảng làm hàng. Sau thành công của những chuyến tàu kích cỡ này do liên minh Ocean Three
khai thác trên tuyến vận tải Á-Âu bắt đầu từ tháng 10/2015, cảng CMIT tiếp tục được liên minh
CKYHE lựa chọn để khai thác đội tàu cùng kích cỡ siêu lớn này cũng trên tuyến vận tải Á-Âu
vào tháng 4/2016. Việc cảng CMIT tiếp nhận làm hàng an toàn cho các tàu trọng tải đến
160,000DWT đã giúp Cái Mép xác định vị trí trên bản đồ hàng hải thế giới. Chính điều này đã tạo
ra sức hút mạnh mẽ đối với các hãng tàu và liên minh hãng tàu lớn trên thế giới. Họ đánh giá rất
cao nỗ lực của Chính phủ, Bộ Giao Thông Vận Tải và Cục Hàng Hải Việt Nam nhằm phát triển
Cái Mép – Thị Vải trong thời gian qua và đã giúp tạo ra sự thay đổi trong các tuyến dịch vụ hàng
hải.
Tiếp theo đó, Liên minh 2M (gồm hai hãng tàu lớn nhất thế giới là Maersk Line và MSC) đã xem
xét việc đón cập thử nghiệm tàu trọng tải siêu lớn loại Triple-E 18,000TEU trên tuyến dịch vụ ÁÂu tại cảng CMIT vào khoảng giữa tháng 10/2016.
Ngày 23/09/2016, Bộ Giao thông vận tải đã có văn bản số 11158/BGTVT-ATGT về việc cho
phép thực hiện nghiên cứu, xem xét cho Tàu container siêu lớn loại triple E -18000 TEU vào, rời
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cảng CMIT. Trên cơ sở đó, công tác mô phỏng chạy tàu được thực hiện nhằm xác định khả
năng đưa cỡ tàu này vào cảng CMIT trước khi thử nghiệm chính thức.

2. Các giải pháp kỹ thuật áp dụng đánh giá khả năng hành hải của tàu container
18.000TEU trên luồng Cái Mép – Thị Vải
Để đánh giá khả năng hành hải của tàu container 18.000 TEU trên luồng Cái Mép – Thị Vải vào
cảng CMIT, công tác kiểm tra chuẩn tắc luồng tàu được thực hiện theo tài liệu Hướng dẫn thiết
kế luồng tàu của PIANC [Report no 121 - 2014: Harbour Approach Channels - Design
Guidelines].
Hiện nay việc xác định chuẩn tắc luồng tàu được chia thành 2 giai đoạn: tính toán thiết kế sơ bộ
và tính toán thiết kế chi tiết. Bước thiết kế sơ bộ, chuẩn tắc luồng tàu được tính toán kinh
nghiệm dựa trên các tham số ảnh hưởng như tàu thiết kế, điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế kỹ thuật, tác động môi trường. Kết quả tính toán là cơ sở để xác định các nội dung tính toán, mô
phỏng tiếp theo trong bước tính toán thiết kế chi tiết. Bước thiết kế chi tiết sẽ thực hiện tiếp công
tác mô phỏng chạy tàu nhằm đánh giá sự ổn định của tàu dưới ảnh hưởng của gió, sóng, dòng
chảy dựa trên một số tiêu chuẩn an toàn (thông qua mô hình Fast time hoặc Real time), đánh giá
yếu tố chủ quan của con người trong điều động tàu, cụ thể là trình độ của hoa tiêu trong việc lái
tàu và điều động đội tàu lai dắt, hiệu quả hỗ trợ của hệ thống hỗ trợ hàng hải (thông qua mô hình
Real time). Thông qua kết quả của công tác mô phỏng, chuẩn tắc luồng tàu có thể được xác
định tối ưu hóa bằng xử lý xác suất thống kê vệt chạy tàu.
Dựa trên các nguyên tắc nói trên, các giải pháp kỹ thuật thực hiện trong công tác chuẩn bị đón
tàu container 18.000 TEU vào cảng CMIT như sau:
- Thu thập phân tích số liệu địa hình, khí tượng, thủy hải văn...; mô phỏng trên mô hình toán
trường sóng, trường dòng chảy khu vực dự án.
- Tính toán kiểm tra sơ bộ chuẩn tắc luồng cho cỡ tàu container 18.000TEU dựa trên các tiêu
chuẩn thiết kế hiện hành (trong tham luận không trình bày nội dung này).
- Mô phỏng chạy tàu bằng phương pháp Fast time, xác định khả năng chạy tàu trong các điều
kiện môi trường từ thuận lợi đến bất lợi. Xác định ban đầu điều kiện giới hạn cho phép chạy tàu
trên luồng, đề xuất các kịch bản mô phỏng tiếp theo bằng phương pháp Real time.
- Mô phỏng bằng phương pháp Real time trên buồng lái ảo đối với các kịch bản được xác định
trước thông qua kết quả mô phỏng bằng phương pháp Fast time. Khẳng định điều kiện giới hạn
cho phép chạy tàu trên luồng.

3. Thu thập số liệu, phân tích và mô phỏng điều kiện thủy động lực khu vực dự án
Để phục vụ cho công tác tính toán thiết kế luồng tàu cũng như thiết lập các mô hình mô phỏng,
công tác thu thập số liệu điều kiện tự nhiên là vô cùng quan trọng, nguồn số liệu đầy đủ và chính
xác sẽ giúp cho công tác tính toán và mô phỏng xác thực và tin cậy hơn.
Đối với dự án này, ngoài các số liệu địa hình, địa chất, khí tượng thủy hải văn thông thường, để
phục vụ cho công tác mô phỏng cần phải tiến hành công tác mô phỏng chế độ thủy độ thủy động
lực khu vực dự án. Đây là công tác mô phỏng phức tạp, đòi hỏi phải có các mô hình toán hiện
đại, đồng bộ với số liệu mô hình đủ bao quát, có độ chính xác cần thiết được thực hiện và kiểm
tra bởi các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực thủy lực sông biển mới có thể đạt
được kết quả mô phỏng có đủ độ tin cậy, sử dụng cho công tác mô phỏng chạy tàu tiếp theo.
May mắn của dự án nghiên cứu đưa tàu container 18,000TEU vào cảng CMIT là được kế thừa
nguồn số liệu và kết quả nghiên cứu của dự án ‘’Nghiên cứu tổng thể toàn diện tuyến luồng tàu
biển Cái Mép - Thị Vải’’ do Bộ Giao thông vận tải và Cục Hàng Hải Việt Nam giao nhiệm vụ cho
Portcoast thực hiện.
a) Công tác thu thập số liệu địa hình, địa chất, khí tượng thủy hải văn bao gồm:
- Địa hình: Thu thập bình đồ tuyến luồng đo định kỳ hàng năm từ 2011- 2016 của BĐATHH và
bình đồ khảo sát tổng thể toàn tuyến sông gồm 268 ha trên bờ, 3.465 ha dưới nước vào tháng
06/2012.
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Địa hình tuyến sông Cái Mép – Thị Vải
- Địa chất: thu thập số liệu khoảng 300 lỗ khoan khảo sát của các dự án cảng, số liệu khoan trên
luồng của dự án ODA Cái Mép – Thị Vải, số liệu khoan bổ sung 15 lỗ khoan và 7 lỗ cắt cánh trên
luồng.
- Khí tượng, thủy hải văn: số liệu sóng, gió, dòng chảy, bùn cát... được thu thập từ trạm khí
tượng thủy văn Vũng Tàu và các dự án khác trong khu vực trong giai đoạn từ năm 1953-2016.

Hoa hồng sóng ngoài khơi,
1999-2008 (UKMO)

Chiều cao sóng ngoài khơi 1999-2008
(UKMO)

Hoa gió ngoài khơi (UKMO)

Mực nước trạm Vũng Tàu 2004-2005

Hoa hồng dòng chảy trạm S15 (Vũng Tàu) Phổ hướng sóng trong đợt đo tháng 6/2012
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b) Công tác mô phỏng chế độ thủy động lực:
Bộ phần mềm MIKE của Đan Mạch được lựa chọn Để phục vụ nghiên cứu trường động lực và
vận chuyển bùn cát vùng cửa sông ven biển và sa bồi luồng tàu. Đây là bộ phầm mềm mạnh,
hoàn chỉnh về mô phỏng tính toán thủy động lực học. Bộ phần mềm này có rất nhiều mô-đun
được chia thành ba lĩnh vực chính là đô thị (Urban), tài nguyên nước (Water Resources), biển
(Marine). Trong mỗi lĩnh vực bao gồm nhiều mô-đun riêng, và trong mỗi mô-đun riêng lại có
nhiều mô-đun con với nhiều tính năng khác nhau. Đây là bộ phần mềm đã được ứng dụng rộng
rãi trên toàn thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng. Với ưu điểm là một hệ thống phần mềm
mô phỏng quy mô áp dụng để nghiên cứu chi tiết các diễn biến thủy động lực phức tạp, kết quả
mô phỏng các thông số thủy động lực được lưu trữ rất đầy đủ thuận lợi cho việc phân tích đánh
giá. Bộ phần mềm này được các nhà nghiên cứu và người sử dụng đánh giá là có nhiều tính
năng ưu việt như:
- Có tính đồng bộ cao, liên kết giữa các mô-đun khác nhau cũng như các ứng dụng liên quan dễ
dàng.
- Hệ thống số liệu được tổ chức có tính khoa học cao, tiện lợi khi giải quyết những bài toán lớn,
phức tạp.
- Độ ổn định cao trong tính toán với hệ thống báo lỗi chi tiết thuận tiện cho người sử dụng.
Dựa trên đặc điểm khu vực và đặc trưng của dự án, các mô-đun cụ thể được chọn giải quyết
các vấn đề về lan truyền sóng từ ngoài khơi vào khu vực ven bờ; mô phỏng mực nước và dòng
chảy; mô phỏng vận chuyển và khuếch tán bùn cát lơ lửng, diễn biến sa bồi luồng lạch… gồm:
- MIKE 21 SW;
- MIKE 21 HD;
- MIKE 21 MT;

Biên địa hình của mô hình toán

Kết quả mô phỏng trường sóng hướng
SW

Kết quả mô phỏng trường dòng chảy

Kết quả mô phỏng trường bùn cát lơ lửng
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Kiểm định kết quả mô phỏng mực nước, vận tốc và hướng dòng chảy, bùn cát lơ lửng trong đợt
đo tháng 6/2012
Các kết quả mô phỏng thủy động lực được sử dụng làm số liệu đầu vào trong các kịch bản của
công tác mô phỏng chạy tàu container 18,000TEU trên luồng bằng phương pháp Fast time và
Real time.

4. Tuyến luồng Cái mép – Thị Vải
Độ sâu luồng tàu được thiết lập theo chuẩn tắc được công bố chính thức của Công ty Bảo đảm
an toàn hàng hải miền Nam. Cơ bản, luồng rộng 310m, sâu -14.0m CD, bán kính cong 1200m.

Mặt bằng luồng từ Phao ‘’0” vào khu cảng Cái Mép – nguồn BĐATHHMN
5. Mô phỏng quá trình điều động tàu bằng phương pháp Fast time
Mô hình mô phỏng được lựa chọn là chương trình mô phỏng SHIPMA (mô hình của Viện nghiên
cứu Hàng hải Hà Lan (Marine Research Institute Netherlands - MARIN). Chương trình mô phỏng
này thể hiện quá trình điều động tàu trên mặt bằng theo tuyến đã định với các kiểu lái tự động
được thiết lập trước. SHIPMA là mô hình có khả năng mô phỏng toàn bộ quá trình hành hải của
tàu trong tổ hợp các tương tác của điều kiện môi trường như tác động của sóng, gió, dòng chảy,
lực hút đường bờ... và tác động của tàu lai dắt. Điểm hạn chế của chương trình là chưa đánh giá
được ảnh hưởng tác động của điều kiện hạn chế tầm nhìn (sương mù, mưa lớn, ban đêm...) và
ứng xử chủ quan của hoa tiêu trong quá trình điều động.
Mô hình thường được áp dụng trong thiết kế quy hoạch bến cảng và hệ thống luồng chạy tàu,
làm rõ những khả năng ứng xử của tàu cũng như những điều kiện hạn chế trong quá trình điều
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động tàu với mối tương quan với các điều kiện tự nhiên môi trường và công trình. Sơ đồ hóa
phần mềm chạy tàu “SHIPMA” được xây dựng dựa trên cơ sở lý thuyết về mô hình toán của
Abkowitz thể hiện như sau:

LỰC HÚT
ĐƯỜNG BỜ

Sơ đồ khối tóm lược mô hình chạy tàu SHIPMA
a) Thông số của tàu thử nghiệm và tàu mô hình
Bảng thông số của tàu thực và tàu mô hình dùng để mô phỏng được trình bày trong bảng sau:
Thông số tàu cập cảng CMIT và tàu mô phỏng

Loại tàu

LOA (m) Lpp (m) B (m)

T (m)

Tàu container Triple E – 18,000 TEU

399.0

376.2

59.0

16.03

Tàu container mô phỏng

399.0

376.2

59.0

16.00

Trong chương trình SHIPMA, mô hình tàu toán học dưới dạng Abkowitz. Mỗi tàu được khai báo
bao gồm chuỗi các hệ số theo điều kiện tải trọng và tỷ số h/T (chiều sâu/mướn nước). Đối với
từng tàu, các hệ số được thiết lập dưới một vài định dạng khác nhau. Các định dạng này là yếu
tố cần thiết để đạt được các kết quả tin cậy trong mô phỏng, là yếu tố quan trọng để áp dụng
chính xác các đặc tính của tàu. Các định dạng của chuỗi hệ số này tạo thành mô hình tàu toán
học, được xác định trên mô hình toán, mô hình vật lý thí nghiệm tỷ lệ nhỏ và tỷ lệ thật.
Các định dạng của chuỗi hệ số được thiết lập cho từng tỷ số h/T. Các giá trị trung gian sẽ được
xác định bằng phương pháp nội suy. Các giá trị sẽ không được xác định bằng phương pháp
ngoại suy, khi hệ số h/T vượt quá phạm vi giới hạn, giá trị gần nhất đối với tỷ số h/T sẽ được lựa
chọn.
b) Mô phỏng lái tự động
Căn cứ trên kinh nghiệm của mình, có thể tham khảo thêm kinh nghiệm của các hoa tiêu khi cần
thiết, các chế độ lái tự động trên luồng, quay trở tàu tại vũng quay hay điều động tàu cập rời bến
sẽ được thiết lập trước bằng cách khai báo thông qua các tệp tin trong mô hình.
Mô phỏng lái tự động tạo ra các lệnh điều khiển bánh lái, động cơ, chân vịt ngang và mức độ tác
động của tàu lai dắt. Trong đó, tác động của bánh lái, động cơ, chân vịt ngang và tàu lai dắt sẽ
được điều khiển bởi sự kết hợp của:
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- Mô phỏng lái tự động và tàu lai dắt theo tuyến thiết kế.
- Số liệu đầu vào được định nghĩa bởi người sử dụng.
Ứng xử của tàu khi điều khiển bởi mô phỏng lái tự động là mức độ đi lệch của tàu ra khỏi tuyến
thiết kế và góc xoay của tàu khi hành hải. Trong trường hợp tuyến thiết kế là đoạn cong hoặc
thay đổi so với định dạng hiện tại, mô phỏng lái tự động cũng sẽ dự kiến trước các thay đổi này.
c) Tàu lai dắt
Tàu lai hỗ trợ: tàu lai hỗ trợ cập, rời bến, quay trở trong vũng quay tàu, công suất tàu lai tối thiểu
10% trọng tải. Tàu Triple E có hỗ trợ chân vịt mũi với công suất 2x2500 kW nên công suất tàu lại
dự kiến gồm 03 tàu lai, trong đó: 02 tàu lai Azimuth công suất 5,916 HP và 4,500HP; 01 tàu công
suất 4,000HP.
Mô hình tàu lai dắt được khai báo vào mô hình thông qua định lượng lực lai dắt thực tế dưới các
định dạng:
- Loại tàu lai dắt.
- Tốc độ tàu.
- Dạng hoạt động (kéo hoặc đẩy).
- Vị trí kéo, (đẩy).
Trong quá trình tính toán, tàu lai được mô phỏng dưới dạng biểu đồ thể hiện khả năng lai dắt.
Các biểu đồ này cho thấy hiệu quả của lực kéo/đẩy và góc kéo/đẩy. Các biểu đồ được thiết lập
sẵn cho các dạng tàu lai dắt điển hình như dạng kéo ở mũi tàu, đẩy ở đuôi tàu...
Tàu lai dắt có thể hoạt động dưới dạng kéo hoặc đẩy thông qua vị trí dây neo hoặc vị trí đẩy.
Trong suốt quá trình mô phỏng tàu lai không thể thay đổi dạng hoạt động. Các vị trí dây neo (8 vị
trí) bao gồm tại mũi tàu, đuôi tàu và 6 vị trí tại mạn tàu.
d) Kịch bản mô phỏng
Các điều kiện áp dụng cho các kịch bản mô phỏng như sau:
+ Sóng:
Trường sóng mô phỏng từ chương trình MIKE 21 cho các mùa gió chính là Đông Bắc và Tây
Nam, chiều cao sóng tương ứng với tần suất lũy tích khoảng 3% của hệ sóng.
+ Gió:
Vận tốc gió mô phỏng được chọn là từ 4.5÷10.7m/s (đến cấp 5 theo thang Beaufort) dựa trên
điều kiện hạn chế khai thác được quy định cho phương án đưa tàu lớn vào khu vực Cái Mép Thị Vải, các hướng gió chính là SW và E.
+ Dòng chảy:
Trường dòng chảy mô phỏng là kết quả mô phỏng từ mô hình thủy lực MIKE 21 HD tại các giờ
triều lên và triều rút trong thời điểm triều cường.
+ Mực nước:
mực nước chạy tàu được lựa chọn thông qua kết quả phân tích chuỗi số liệu thực đo tại trạm
Vũng Tàu trong 37 năm (1979-2016). Mực nước mô phỏng chạy tàu được chọn là +3.0m CD khi
xem xét thời gian chạy tàu từ đầu luồng vào cảng CMIT kể cả thời gian quay trở, đón trả hoa
tiêu... khoảng 3 tiếng.
+ Vận tốc chạy tàu:
Vận tốc chạy tàu khoảng 5.0m/s ÷6.0m/s (10 knots - 12 knots).
+ Mớn nước tàu:
Mớn vơi tải từ 12m – 13m được xem xét trong mô phỏng và thử nghiệm thực tế.
e) Kết quả mô phỏng
Tổng số kịch bản chạy mô phỏng là 153 lần. Số lần này chưa kể tới các lần chạy không hợp lý
phải điều chỉnh phương án điều khiển lái tự động. Trong đó, có 137/153 kịch bản cho kết quả an
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toàn và 16/153 kịch bản không an toàn, cụ thể như sau:
+ Trường hợp tàu hành hải trên luồng từ phao số “0” đến cảng CMIT cho thấy tổng cộng 112
kịch bản được mô phỏng, 112/112 kịch bản cho kết quả an toàn.
+ Trường hợp tàu quay trở tại vũng quay tàu, cho thấy tổng cộng 41 kịch bản được mô phỏng,
trong đó: 25/41 kịch bản cho kết quả an toàn và 16/41 kết quả không an toàn.

Kết quả vệt chạy tàu điển hình mô phỏng bằng SHIPMA
6. Mô phỏng bằng phương pháp Real time trên buồng lái ảo
Tiếp theo kết quả mô phỏng Fast time bằng phần mềm SHIPMA, khả năng điều động tàu
container 18,000TEU tiếp tục được kiểm chứng thông qua quá trình mô phỏng bằng phương
pháp Real time trên buồng lái ảo để đánh giá sâu thêm các ảnh hưởng khác đến quá trình điều
động tàu như: ảnh hưởng của sự hạn chế tầm nhìn, hành hải vào ban đêm, ảnh hưởng ứng xử
chủ quan của hoa tiêu cũng như kết hợp đào tạo hoa tiêu làm quen với loại tàu có chân vịt kép
như tàu container Triple -E.
Mô hình điều động tàu sử dụng trong mô phỏng là Diomedea Bridge Simulator (Full Mission
Bridge - FMB) của Viện Cơ sở giáo dục và nghiên cứu cho ngành vận tải biển, logistic, giao
thông và phát triển công nghiệp (STC Group) của Hà Lan. Hệ thống mô phỏng buồng lái do
STC-Group/SAAR, Hà Lan chế tạo gồm 04 buồng lái với gần 200 mô hình tàu biển, phương tiện
thủy... tích hợp hoàn toàn được chứng nhận bởi tổ chức đăng kiểm DNV Na Uy.
Về phương diện toán học, các phương trình tính toán cân bằng động lực của mô hình Real time
cũng tương tự như mô hình Fast time, tuy nhiên trong mô phỏng Real time cho phép tương tác
của hoa tiêu trực tiếp trong quá trình điều động tàu khi quan sát các khung cảnh xung quanh
theo không gian 3 chiều. Mô hình này còn cho phép xây dựng các kịch bản với các tính huống
tránh nhau, giao thông giao cắt, tầm nhìn hạn chế, trợ giúp của hệ thống VTS...
a) Hệ thống thiết bị mô phỏng
Sử dụng 02 mô phỏng buồng lái tích hợp hoàn toàn:
- Buồng lái Alpha: tầm nhìn 225°.
- Buồng lái Bravo: tầm nhìn 135°.
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Buồng lái Alpha
Các thiết bị hàng hải tích hợp:
- Máy lái (chế độ tay, tự động, lái cần và
lái sự cố).
- Hệ động lực: chân vịt thông thường,
chân vịt mũi và chân vịt lái.
- GPS.
- Máy đo sâu.
- Tốc độ kế.
- Thiết bị nhận dạng tự động (AIS).
- Radar/APRPA.
- Hải đồ điện tử ECDIS (02/buồng lái).
- Bàn hải đồ và hải đồ giấy.
- Hệ thống đèn hành trình.

Quang cảnh buồng lái khi mô phỏng

- Hệ thống âm hiệu.
- Các thiết bị chỉ báo đặc tính điều động tàu.
- Hệ thống thông tin liên lạc (VHF cố định, VHF cầm tay).
- Tàu lai.
b) Mô hình tàu mô phỏng
Tàu container 18,000 TEU được xây dựng để áp dụng cho hệ thống mô phỏng buồng lái
(Diomedea) tại trung tâm mô phỏng của UT-STC tại thành phố Hồ Chí Minh.
Thông số chính của mô hình tàu được mô tả như sau:
Loại tàu
Trọng tải, T
Lượng giản nước, T
Chiều dài toàn bộ, m
Chiều rộng, m
Mớn nước, m
Số máy
Tổng công xuất trục, kW
Số chân vịt sau
Số chân vịt mũi
Tổng công suất chân vịt mũi, kW

Triple-E, 18,000TEU
194,000
257,000
399
59
15
2
64,000
2
2
5,000
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Hình dạng tàu container Triple - E
c) Tàu lai dắt:
Đề xuất sử dụng 3 loại tàu lai sau:
- Tàu lai 1: 4750 bhp / 52 ton BP.
- Tàu lai 2: 4930bhp/65 ton BP.
- Tàu lai 3: 5000 bhp / 57 ton BP.
e) Kịch bản mô phỏng
- 16 hoạt cảnh tiêu biểu được thiết kế cho công tác đánh giá.
- Điều kiện ngoại cảnh: Tầm nhìn bình thường; Tầm nhìn hạn chế do sương mù, mưa lớn, ban
đêm.
- Tình huống điều động: Từ phao số “0” đến CMIT và ngược lại; Cập cầu trực tiếp hoặc quay trở
- cập cầu; Rời cầu và khởi hành; Rời cầu – quay trở. Các trường hợp cập cầu, rời cầu có thể sử
dụng tàu lai.
- Độ sâu luồng tối thiểu:
14.0 m
- Chân hoa tiêu tối thiểu:
1.5 m
- Mớn nước tàu lớn nhất:
15 m
- Tốc độ tối đa: đoạn luồng Vũng Tàu: 12 hải lý; đoạn luồng Cái Mép: 8 hải lý.
- Dòng chảy: tại thời điểm triều lên và triều xuống; tốc độ dòng thấp nhất: 1 hải lý; tốc độ dòng
trên luồng Vũng Tàu: max 2.5 hải lý; tốc độ dòng trên luồng Cái Mép: 1.5 hải lý;
- Gió: cấp gió lớn nhất đạt cấp 5 đến 6 (Beaufort); hướng gió: Đông hoặc Tây Nam.
f) Chuyên gia vận hành, đánh giá, dẫn tàu:
Các thuyền trưởng của trung tâm UT-STC và các Hoa tiêu Vũng tàu và Hoa tiêu khu vực 1.
g) Kết quả mô phỏng
Công tác mô phỏng cho 16 tình huống được thực hiện từ ngày 24 đến ngày 28/11/2016 tại trung
tâm UT-STC, TP. Hồ Chí Minh. Từ ngày 29 đến 30/11/2016, công tác đánh giá chính thức được
thực hiện với sự tham dự của Chủ cảng, Chủ tàu, Cảng vụ, Hoa tiêu, BĐATHH, Tư vấn...
Nhìn chung, kết quả chạy mô phỏng của 16 kịch bản cho thấy việc điều động ra vào luồng và
cập/rời cảng CMIT là khả thi khi các phương án, kế hoạch điều động, kinh nghiệm dẫn tàu, sử
dụng tàu lai phù hợp cùng với sự phối hợp của hoa tiêu, thuyền trưởng, tàu lai, VTS và tàu hộ
tống khi cần thiết.
- Trong các trường hợp tàu hành trình ra luồng và vào luồng, hai tình huống kết hợp của dòng
triều lên & gió Tây Nam và dòng triều xuống & gió Đông mạnh làm giảm đáng kể khả năng ăn lái
của chân vịt gây khó khăn trong điều động tàu. Để đảm bảo khả năng ăn lái, nên duy trì tốc độ từ
10 knots – 12 knots.
- Trong quá trình hành trình trong luồng từ phao số “0” đến cảng CMIT, trong điều kiện gió lên
đến cấp 6 Beaufort, việc điều động tàu ở tốc độ thấp dưới 8 knots rất khó khăn, đặc biệt tại khúc
cong từ phao “11” & “12” đến phao “17” & “18”. Khuyến cáo không nên dẫn tàu ra vào và cập cầu
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trong điều kiện gió trên cấp 5 beaufort.
- Tại vũng quay trở Gò Gia trong điều kiện dòng lên 1.2 – 1.5 hải lý, tàu có khuynh hướng dạt
mạnh. Để giảm tác động gây dạt của dòng, hướng quay trở phải phù hợp với hướng dòng chảy.
- Kết quả đánh giá ghi nhận 3 tàu lai như đề xuất là đủ để hỗ trợ tàu quay trở và cập rời cầu với
các phương án quay trở thích hợp.

Quang cảnh buồng lái và các đơn vị tham gia thực hiện kiểm tra

Kết quả vệt chạy tàu điển hình mô phỏng bằng FMB
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7. Kết luận

Việc áp dụng các công nghệ mô phỏng chạy tàu hiện đại là rất hữu ích trong việc tính toán thiết
kế luồng, quy hoạch cảng hoặc thiết lập các phương án điều động tàu. Với việc áp dụng kết hợp
mô hình Fast time và Real time trong mô phỏng chạy tàu 18,000TEU trên luồng Cái Mép - Thị
Vải đã giúp cho các Cơ quan quản lý, Chủ đầu tư, Tư vấn, Hoa tiêu có các thông tin cần thiết,
làm cơ sở cho việc việc quyết định thử nghiệm thực tế đưa đón tàu 18,000TEU vào cảng CMIT
an toàn, làm tiền đề cho việc đưa đón thường xuyên cỡ tàu này vào khu vực, mở ra triển vọng
trung chuyển container cho khu vực Cái Mép.
Sự kết hợp giữa hai phương pháp mô phỏng là mô phỏng bằng kỹ thuật Fast time trên máy tính
và mô phỏng Real time trên buồng lái ảo đã giúp cho công tác kiểm tra đánh giá chuẩn tắc luồng
tiết kiệm được rất nhiều thời gian và kinh phí thực hiện.
Kỹ thuật mô phỏng Fast time trên máy tính có ưu điểm là chi phí thấp, thực hiện tương đối
nhanh, đánh giá được tổng quát ứng xử của tàu dưới các kiểu lái tàu tự động, rất phù hợp để
xác định ban đầu các điều kiện giới hạn của môi trường và điều kiện hành hải, làm cơ sở để xác
định các kịch bản cần thiết mô phỏng Real time trên buồng lái ảo, tiết kiệm đáng kể thời gian và
kinh phí thực hiện so với thực hiện toàn bộ bằng Real time. Trong một số trường hợp không quá
phức tạp, có thể sử dụng kết quả Fast time để kết luận mà không cần dùng đến Real time.
Kỹ thuật mô phỏng Real time trên buồng lái ảo có ưu điểm là đánh giá được các tình huống, diễn
biến trong điều động tàu khi có các yếu tố ảnh hưởng của con người trong quá trình điều động
tàu. Kỹ thuật này cũng đánh giá được hiệu quả hỗ trợ của hệ thống phao tiêu, VTS, công tác hỗ
trợ điều tiết giao thông cũng như kết hợp đào tạo các hoa tiêu làm quen với buồng lái loại tàu
mới và các tình huống xử lý trên luồng... Tuy nhiên, kỹ thuật này đòi hỏi cao hơn về kinh phí và
thời gian thực hiện cũng như yêu cầu có sự tham gia của các hoa tiêu chuyên nghiệp.
Các kết quả của công tác mô phỏng trong quá trình chuẩn bị đã giúp cho các Kỹ sư Tư vấn, Chủ
tàu, Chủ cảng, các cơ quan chức năng đánh giá và xác định được các điều kiện giới hạn để điều
động tàu trên tuyến luồng trong những điều kiện khó khăn về thời tiết, các tình huống uy hiếp an
toàn hàng hải của các phương tiện khác chạy trên luồng, biện pháp xử lý các tình huống nguy
hiểm có thể xuất hiện trong quá trình điều động tàu...
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