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Tóm tắt. Mục đích của bài viết này là chỉ ra rằng phương pháp tính “Độ tin cậy tổng thể” trong bài
báo đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển Số 3 Tập 10 (2010) chỉ là một đề xuất, chưa
được chứng minh. Tác giả bài báo đã sử dụng định lý nhân xác suất để chứng minh một mệnh đề,
trong đó không thỏa mãn giả thiết về sự xuất hiện đồng thời của hai sự kiện ngẫu nhiên bền và mỏi.
Ngoài ra bài viết nà còn chỉ ra việc đánh giá an toàn của công trình bằng “Độ tin cậy tổng thể” à
không hợp lý. Vì vậy, theo ý kiến tác giả bài viết, kết quả nghiên cứu về “Độ tin cậy tổng thể” nêu
trên không thể áp dụng trong nghiên cứu, đào tạo và ứng dụng, đặc biệt là vào các ĩnh vực liên
quan đến chủ quyền Quốc gia như các công trình biển, đảo.
Từ khóa: Độ tin cậy tổng thể, kết cấu công trình biển, tiêu chuẩn thiết kế.

MỞ ĐẦU
Công trình nghiên cứu với đề tài: “Xâ dựng
điều kiện bền mở rộng để xác định “Độ tin cây
tổng thể” đánh giá an toàn của kết cấu công trình
biển cố định bằng thép, áp dụng cho điều kiện
nước sâu Việt Nam” [1] đã đăng trên Tạp chí
Khoa học và Công nghệ Biển Số 3 Tập 10
(2010) của Viện Hàn lâm Khoa học và Công
nghệ Việt Nam (sau đâ gọi tắt là Bài báo), có
những sai sót trong chứng minh và có thể gây ra
những hệ quả bất hợp lý trong ứng dụng.
Một kết quả nghiên cứu, tu đã được đăng
trên tạp chí, song thiếu chính xác hoặc thậm chí
à sai, thì đó cũng à chu ện thường tình của các
tạp chí trong và ngoài nước. Song đâ à một
trường hợp đặc biệt vì nó đã, đang và có thể sẽ
được áp dụng vào một số ĩnh vực quan trọng.
Theo tác giả Bài báo (GS. Phạm Khắc Hùng):
Kết quả đăng trong bài báo có ý nghĩa
đóng góp khoa học quốc tế cho thiết kế các
công trình biển [4];
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Nó là một trong các kết quả của đề tài cấp
nhà nước KC 09/15/06–10, do GS. Phạm Khắc
Hùng và PGS. Đinh Quang Cường chủ trì, đã
được Bộ khoa học và Công nghệ công nhận là
đề tài xuất sắc, tại quyết định số 2064 ngày
16/5/2011 [4]. Đề tài có 10 kết quả, kết quả “Độ
tin cậy tổng thể” à kết quả duy nhất về lý luận;
Nó đã được đăng ký sáng chế, tại Cục sở
hữu trí tuệ (Bộ khoa học và Công nghệ Việt
Nam). Bằng độc quyền sáng chế số 10143. Tên
sáng chế: “Phương pháp đánh giá an toàn cho
các kết cấu công trình biển theo các điều kiện
bền và mỏi mở rộng”, ngà 21/3/2012;
Nó à cơ sở để làm luận án Tiến sỹ cho 2
nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công [4];
Tác giả Bài báo đề nghị: “Các nghiên cứu
này có thể áp dụng mở rộng để đánh giá an
toàn cho các loại công trình biển nói chung” [1]
và “Có thể xem xét đưa các kết quả nghiên cứu
này bổ sung vào tiêu chuẩn thiết kế cho các loại
công trình biển để nâng cao an toàn cho công

Trao đổi: Về công trình nghiên cứu tính toán…
trình, nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu
bất thường toàn cầu” [1] (chưa thực hiện).
Vì vậy, việc đánh giá và xem xét ại kết quả
nghiên cứu nêu trên là rất cần thiết để tránh
những hậu họa có thể xảy ra.
Bài viết này gồm 3 phần chính: Điểm qua
từng đề mục của Bài báo, trong đó có những
nhận xét về những kết quả nêu trong đó; Nhận
xét chung và kết luận.
NHẬN XÉT THEO TỪNG PHẦN CỦA BÀI
BÁO
Sau đâ xin nhận xét lần ượt theo từng
phần của Bài báo:
I. Mở đầu: Nói về sự cần thiết phải tính
toán công trình Biển nước sâu (3 trang: 15–17).
II. Bài toán động lực học ngẫu nhiên và
kết cấu Jacket (4 trang: 18–21). Phần này trình
bày lại một số vấn đề quen thuộc trong các tài
liệu, không có gì mới.
III. Kiểm tra bền kết cấu Jacket theo mô
hình xác suất (3 trang: 22–24). Phần nà cũng
trích dẫn trong các giáo trình và tài liệu về lý
thuyết độ tin cậy.
IV. Phương pháp luận xây dựng điều kiện
bền mở rộng để xác định độ tin cậy tổng thể
đánh giá an toàn của kết cấu Jacket (2 trang:
25, 26). Hai trang này là kết quả mới và cũng
là kết quả duy nhất của tác giả bài báo, gồm
các mục:
1. Cơ sở xây dựng điều kiện bền mở
rộng. Tác giả Bài báo viết: Theo qu định hiện
hành để thiết kế các kết cấu công trình Biển,
cần đánh giá theo hai điều kiện: - Điều kiện
bền: Tính theo trạng thái giới hạn cực đại, điều
kiện này không phụ thuộc thời gian khai thác;
- Điều kiện mỏi: Đánh giá tổn thất mỏi tích ũ
trong quá trình khai thác, nghĩa à phụ thuộc
thời gian khai thác. Việc kiểm tra các điều kiện
trên, thông thường được thực hiện riêng rẽ, từ
đó tác giả đưa ra nhận xét: “Khiếm khuyết đáng
kể ở đâ à cách tính theo các tiêu chuẩn thiết
kế đã không kể đến tương quan chặt chẽ giữa
hai điều kiện phá hủy do bền và mỏi,… Khiếm
khuyết này có thể giải thích là với mô hình tiền
định không thể đánh giá định lượng được tổn
thất mỏi ảnh hưởng đến điều kiện bền kết cấu”.
Cuối cùng tác giả viết: “Sau đâ trình bà cách
khắc phục khiếm khuyết trên nhờ lý thuyết độ

tin cậ cho phép đánh giá tương tác giữa hai
trạng thái phá hủy kết cấu”. Đây chính là vấn
đề và công cụ để giải quyết của tác giả (Vấn đề
à tính đồng thời bền và mỏi và Công cụ giải
quyết à độ tin cậy).
Nhận xét: Tính bền và mỏi của vật liệu
được phát hiện bằng thực nghiệm với 2 loại tải
trọng khác nhau (tăng, giảm đơn điệu và chu
trình), cơ học phá hủy hiện na cũng chưa
khám phá được cơ chế, quan hệ giữa phá hủy
bền và mỏi. Do mật độ xác suất đồng thời của
các đại ượng ngẫu nhiên tính xác suất bền và
mỏi bằng không hay rất bé, nên người ta tính
riêng, sau đó để bảo đảm an toàn đã chọn giá trị
min. Như vậ à có cơ sở khoa học. Độ tin cậy
là một cách đánh giá định ượng bằng xác suất
sự xuất hiện các hiện tượng ngẫu nhiên. Nó
không thể khám phá cơ chế bền - mỏi.
2. Xây dựng điều kiện bền mở rộng để
xác định độ tin cậy tổng thể đánh giá an toàn
của kết cấu Jacket. Ở đâ tác giả nghiên cứu
những vấn đề sau:
2.1. Điều kiện bền mở rộng: Tác giả
đưa ra 3 sự kiện để dùng định lý nhân xác suất
như sau:
Sự kiện an toàn về bền khi công trình
chịu bão thiết kế (sự kiện A).
Sự kiện an toàn về phá hủy mỏi tích
ũ (sự kiện B).
Sự kiện bền mở rộng (C) được xây
dựng từ sự kiện an toàn về bền (A) và sự kiện
an toàn về mỏi (B) luôn cùng xuất hiện (sự
kiện C là tích của AB, C = AB). Sự kiện C
được xây dựng như trên được tác giả gọi là sự
kiện an toàn của kết cấu theo “điều kiện
bền mở rộng”.
Nhận xét: Ba sự kiện trên là cách nói
của giao tiếp, không phải là ngôn ngữ của lý
thuyết xác suất. Thật vậy, trong lý thuyết xác
xuất chỉ có các khái niệm: - Sự kiện (hay biến
cố event) ngẫu nhiên, qua các phép thử nó cho
kết cục an toàn hay không an toàn; - Xác suất
an toàn và không an toàn. Nó là mức định
ượng an toàn hay sự cố, không có khái niệm
“Sự kiện an toàn”. Nếu chỉ xét trên tập các kết
cục an toàn, thì xác suất bằng 1 (xác suất của
biến cố chắc chắn).
2.2 Độ tin cây tổng thể của kết cấu
Jacket. Với các ký hiệu trên, tác giả Bài báo sử
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dụng định lý nhân xác suất chỉ với giả thiết độc
lập, không kiểm tra giả thiết đồng thời xuất
hiện của 2 biến cố ngẫu nhiên A, B mà chứng
minh rằng: P(C) = P(AB) = P(A).P(B/A) =
P(B). P(A/B). Do A, B độc lập: P(A/B) = P(A);
P(B/A) = P(B), nên ta có: P(C) = P(A).P(B) (1).
Và kết luận: P(C) à độ tin cậy tổng thể của kết
cấu Jacket (tại thời điểm khảo sát), khi xét đồng
thời điều kiện an toàn về bền và phá hủy mỏi.
Nhận xét: Lập luận để chứng minh (1)
có những sai lầm sau:
Thứ nhất, không kiểm tra giả thiết đồng
thời xuất hiện của A và B khi dùng định lý
nhân xác suất. Theo lý thuyết xác suất [2, 3], sự
kiện tích được định nghĩa như sau: “Tích của
hai biến cố A và B ký hiệu là AB là biến cố xảy
ra khi và chỉ khi A và B cùng xả ra”. Định lý
nhân xác suất phát biểu:
P(C) = P(AB) = P(A). P(B/A) = P(B).P(A/B)
Trong đó: Các xác suất P(A/B) và P(B/A) là
xác suất có điều kiện.
Sau đâ xin chỉ ra rằng với A và B
được định nghĩa như tác giả bài báo, thì A, B
không xả ra đồng thời trong các phép thử độc
lập (hay phép kiểm tra công trình). Thật vậy, sự
kiện A xảy ra tại thời điểm công trình chịu tải
trọng cực đại. Tải trọng cực đại được xác định
bằng xử lý thống kê số liệu cực trị, nó được xếp
vào một trong 3 loại phân phối cực trị [5]. Kết
quả xử lý thống kê cho ta giá trị và thời điểm
xảy ra. Trong thực tế thiết kế, người ta chỉ cần
giá trị tải trọng cực đại tương ứng với tuổi thọ
công trình. Giá trị tải trọng cực đại thường là
giá trị trung bình trong một khoảng thời gian
ngắn có chứa tải trọng cực trị. Thời gian xuất
hiện tải trọng cực đại cũng được xác định,
chẳng hạn to (hay khoảng ngắn Δto). Còn sự
kiện mỏi B, hư hỏng mỏi được tích ũ theo
thời gian (lý thuyết mỏi tích ũ ) [6], nó phụ
thuộc và thời điểm kiểm tra công trình. Nó xuất
hiện tại thời điểm kiểm tra mỏi. Khả năng khi
kiểm tra công trình có bão ha động đất xảy ra
là rất hiếm, đó à biến cố hiếm, xác suất trên
biến cố hiếm bằng không. Trong tính toán công
trình biển, nếu hiểu: Sự kiện mỏi được xác định
bằng tổng tổn thất mỏi được tích ũ bởi tất cả
các con sóng gây ứng suất vượt ngưỡng trong
trạng thái dài hạn (là tập hợp các trạng thái
ngắn hạn trong suốt đời sống công trình). Sự
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kiện bền xảy ra do một trạng thái ngẫu nhiên
ngắn hạn (bão cực hạn) thì có uôn uôn đồng
thời với sự kiện mỏi về mặt thời gian hay
không? Rõ ràng là không vì chúng xảy ra ở các
thời điểm khác nhau, chỉ gặp nhau một lần khi
to trùng với thời điểm kiểm tra. Trong khi tập
tích C = AB đòi hỏi “Xảy ra khi và chỉ khi A, B
cùng xả ra”.
Thứ hai, tác giả áp dụng định lý mà
không kiểm tra giả thiết của định lý. Như trên
đã trình bà , định lý nhân chỉ xét cho các tập
tích, tập tích đòi hỏi A, B xuất hiện đồng thời,
thêm giả thiết A, B độc lập ta có hệ quả P(C)
= P(A).P(B). Tác giả bài báo đã xét giả thiết
độc lập mà không kiểm tra giả thiết xuất hiện
đồng thời.
V. Áp dụng cho điều kiện biển Việt Nam.
Mục này gồm 2 trang (trang 28, 29), trang 28 là
hình vẽ của cấu hình kết cấu Jacket quen thuộc;
trang 29 chỉ nêu kết quả tính toán về hệ số sử
dụng theo mô hình động tiền định và hệ số sử
dụng theo mô hình động ngẫu nhiên (tổn thất
mỏi tích ũ tiền định và tổn thất mỏi ngẫu
nhiên). Không trình bày kết quả về “Độ tin cậy
tổng thể” và độ tin cậy truyền thống để so sánh.
Nhận xét: Thí dụ như vậy là không phù
hợp, vì mục đích của bài báo à để xuất
phương pháp tính toán, khắc phục khiếm
khuyết của phương pháp tru ền thống, thí dụ
phải so sánh kết quả độ tin cây của 2 phương
pháp và nhận xét.
NHẬN XÉT CHUNG
Mục đích của Bài báo à xét độ an toàn có
kết cấu có xét đến tương quan giữa bền và mỏi.
Song tác giả đề xuất tính bền riêng, tính mỏi
riêng sau đó nhân kết quả là không thỏa đáng,
coi như vấn đề chưa được giải quyết.
Dùng định lý nhân xác xuất để chứng minh
cho công thức tính độ tin cậy tổng thể, song
không thỏa mãn giả thiết sự xuất hiện đồng thời
của 2 biến cố ngẫu nhiên. Vậ coi như đề xuất
chưa được chứng minh.
Bài báo dài 18 trang, chỉ 2 trang (trang 25,
26) là tác giả đề xuất cái mới, rất tiếc chứng
minh sai, một trang hình vẽ, một trang nêu kết
quả thí dụ. Cấu trúc bài báo để công bố kết quả
mới trên tạp chí của Viện Hàn lâm Khoa học và
Công nghệ Việt Nam như vậy là không hợp lý.

Trao đổi: Về công trình nghiên cứu tính toán…
Trong bài báo có các khái niệm không
chính xác, lộn xộn và tự mâu thuẫn, phê phán
phương pháp tru ền thống (của các tiêu chuẩn
thiết kế hiện hành) khiếm khuyết đáng kể là
không đúng, chính vì hai sự kiện không xuất
hiện đồng thời, mà người ta tính riêng sau đó
chọn giá trị min.
Do độ tin cậy truyền thống chọn giá trị min
trong hai giá trị, còn độ tin cậy tổng thể chọn
giá trị tích của 2 giá trị bé hơn 1, nên giá trị của
“Độ tin cậy tổng thể” bé hơn giá trị độ tin cậy
truyền thống. Vì vậy dẫn đến tốn kém kinh phí
(không hợp lý); sửa chữa hay phá bỏ công trình
sớm; trái với các tiêu chuẩn và các giáo trình
đào tạo hiện hành…
Ý tưởng tính độ tin cậ có tham gia đồng
thời các quá trình ngẫu nhiên (đại ượng ngẫu
nhiên phụ thuộc thời gian) đã được xét từ lâu
trong [7], nó dẫn đến bải toán vượt ngưỡng của
các quá trình ngẫu nhiên, bền và mỏi chỉ là
trường hợp riêng. Song do quan hệ bền - mỏi
chưa được giải quyết, nên chỉ tìm được lời giải
trong một số trường hợp riêng, với những giả
thiết nhất định.
KẾT LUẬN
Đề xuất của tác giả Bài báo về phương
pháp tính “Độ tin cậy tổng thể” của công trình,
chưa được chứng minh bằng lý luận, chưa được
kiểm chứng bằng thực nghiệm. Vì vậy không
nên sử dụng kết quả nói trên trong nghiên cứu,
đào tạo và thiết kế công trình. Đặc biệt không

dùng trong các công trình iên quan đến chủ
quyền Quốc gia (công trình biển, đảo) như tác
giả Bài báo đề nghị.
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