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1. INTRODUCTION - GIỚI THIỆU 
1.1 Autopilot system - Hệ thống lái tự động 
Model: LTD1.00; LTD2.00; LTD3.00A 

1. Ứng dụng - Application 
Hệ thống lái tự động tàu thủy là một hệ thống chính đảm bảo hướng đi cho con tàu, nó 

có vai trò hết sức quan trong và được xếp vào nhóm máy móc rất quan trọng khi phân chia loại 

phụ tải. LTD3.00A có đầy đủ 03 chế độ lái: lái đơn giản (NFU), lái lặp (HAND), lái tự động 

(AUTO/TRACK). Hệ thống lái này nhỏ gọn sử dụng giao diện vận hành 7 inch, 16 bit màu dạng 

touch, bộ xử lý CPU tốc độ cao có thuật điều khiển thích nghi ADAPTIVE và PID tối ưu và có 

thể tự chỉnh tham số với dual rudder gain và weather/Yaw adj nhằm tiết kiệm năng lượng tối đa 

đồng thời tăng tuổi thọ phần máy lái thủy lực.  

Cho phép tích hợp nhiều cài đặt trên màn hình giao diện. Phần phản hồi góc bẻ lái sử 

dụng CBL1.00 – S 

LTD1.00A đã được chứng nhận của Đăng kiểm VR cho phép sử dụng trên tàu biển. 

2. Thông số kỹ thuật - Technical specifications 
- Điện áp nguồn (Un): nguồn kép 220 AC ±20%, 50/60Hz, nguồn sử dụng cho phần điều 

khiển và chỉ thị là 24VDC ±5% 

- Hỗ trợ điều khiển số lượng máy lái tối đa - steering gears: 2 máy lái/bánh lái 

- Loại tàu: tất cả các loại tàu tùy theo tín hiệu điều khiển bánh lái của máy lái 

- Các chế độ lái: NFU, HAND/REMOTE, AUTO, TRACK 

- Tên và chú ý trên plate: tiếng Anh 

- Mầu sơn: đen black 

- Phương pháp điều khiển máy lái: tác động trực tiếp ra van của máy lái theo tiếp điểm 

SOLID STATE. 

- Tín hiệu ra điều khiển van: tiếp điểm khô/SOLID STATE.  

- Góc bẻ bánh lái: ±450 

- Kiểu la bàn sử dụng: la bàn có tín hiệu ra nối tiếp NMEA0183, IEC61162-1/-2 với các 

khung truyền sau đây:  

$XXHDT,nnn.n,T*hh(CR)(LF) 

$XXHDM,nnn.n,M*hh(CR)(LF) 

$XXHCC,nnn.n,*hh(CR)(LF) 

$XXHDG,nnn.n,d.d,E,v.v,E*hh(CR)(LF) 

- Độ chính xác: ±0.20. 

- Độ chính xác lái lặp ±0.10. 
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- Modbuss Address: 10A1 <-> D161-D175 

1- Tương thích SIMRAD GC80/GC85 Compact Gyro Compass, nếu dùng RGC50 thì phải lắp 

thêm bộ giao diện tín hiệu signal interface unit có đầu ra NMEA0183. 

2- Tương thích YOKOGAWA CMZ500, CMZ700B,S,D; CMZ900B,S,D Gyro Compass… 

3- Tương thích SAMYUNG Gyro interface unit SAD-30DC với data out: 

$AGHDT,nnn.n,2*F(CR)(LF) 

4- Tương thích FURUNO Gyro converter AD-100 với data out: $HEHDT,nnn.n,T(CR)(LF) 

5- Tương thích TMC TRANSMITTING MAGNETIC COMPASS SYSTEM – STANDARD 

- Có đầu ra tín hiệu góc bẻ lái (đây là option): ±10VDC, ±20mA, 0(4)-20mA 

- Có các đầu ra số nối tiếp (đây là module CPU option được ghép bus với HMI, HMI 
trong chế độ read autopilot CPU and write IEEE CPU): NMEA0183, IEEE61162-1 cho 

VDR và các thiết bị hàng hải khác với khung truyền sau đây: 

$XXDRR,S/D*nn.n,S/P*dd.d,S/D*vv.v,E*hh(CR)(LF). Ngoài ra, còn có tiếp điểm khô cho VDR 

- Nhiệt độ: -20...65°C (lúc vận hành). 

3. Cài đặt và chỉ thị - Settings and indication 
- Giá trị cài đặt: Hệ thống có khoảng 68 thông số cài đặt được chia làm 2 nhóm: nhóm cài 

đặt một lần khi lắp đặt và nhóm cài đặt trước khi vận hành. Các thông số này được trình bày 

chi tiết ở mục 6.  
4. Kích thước - Dimensions 

Đấu theo sơ đồ kèm theo của user’s manual. Sơ đồ đấu nối được chia làm 3 nhóm: nhóm 

đài lái trên buồng lái, nhóm hộp khởi động máy lái và nhóm phản hồi góc bẻ lái.  

Kích thước panel: 445x200x100.  

Cân nặng xấp xỉ: 3.0 kg. 

5. Thông số đặt hàng - Order specifications 

LTD3.00A đối với panel đài lái, CBL1.00 – S đối với phần cảm biến góc bẻ lái
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2. RULE OF OPERATION – NGUYÊN TẮC HOẠT 
ĐỘNG, VẬN HÀNH 

2.1 Khởi động máy lái thủy lực 
- Hệ thống bao gồm hai tủ khởi động cho hai động cơ bơm máy lái được đặt tại buồng 

máy lái, có thể khởi động hoặc dừng bơm thủy lực của máy lái ngay trên tủ khởi động hoặc từ 

xa. Nguyên tắc để đóng mở contactor khởi động cho bơm trên cơ sở một thiết bị rơ le chốt, nó 

đảm bảo chốt (lưu/nhớ) lại trạng thái trước đó cho hệ thống có thể hoạt động trở lại ngay sau 

khi mất nguồn và cấp nguồn trở lại. Tình trạng nguồn và trạng thái hoạt động của bơm được thỉ 

thị bằng đèn báo. 

- Hệ thống nguồn cấp 3 pha 380VAC cho tủ khởi động được lấy từ hai nơi, bao gồm 

nguồn từ bảng điện chính (main switchboard) và bảng điện sự cố (emg switchboard), việc 

khống chế nguồn cấp được thực hiện bởi 02 abtomat. Nguồn điện 220VAC cấp cho đài lái tự 

động được lấy từ các tủ điện này 

- Ngoài khả năng hoạt động độc lập, song song của từng tủ thì hệ thống còn có khả năng 

hoạt động dự phòng (redundant). Khi có tín hiệu khởi động một máy lái (máy lái khởi động 

trước thì máy lái đó đóng vai trò máy lái chính) mà contactor của nó không tác động (có thể do 

lỗi nguồn hoặc quá tải….) thì sau thời gian 5s (có thể điều chỉnh lại) nó sẽ tự động gửi tín hiệu 

đến tủ khởi động máy lái còn lại để khởi động máy lái dự phòng đó. Khi máy lái chính bị sự cố 

đã khắc phục xong sự cố và contactor của nó hoạt động trở lại thì máy lái dự phòng sẽ tự động 

dừng lại. 

- Trên cả hai tủ khởi động đều thiết kế hệ thống nguồn điện 24VDC cấp cho van điện từ 

bẻ lái sang trái và sang phải. Khi động cơ bơm của máy lái nào khởi động thì hệ van của máy 

lái đó được tự động đưa vào hoạt động. Khi cần giảm thời gian bẻ lái có thể khởi động đồng 

thời cả hai máy lái. Tuy nhiên, việc khống chế vị trí điều khiển và điều khiển cặp van điện từ chỉ 

được thực hiện tại một tủ khởi động. 

- Trên các tủ khởi động điều thực hiện việc thu thập các sự cố, trạng thái và chuyển thành 

các tiếp điểm khô (dry contact) để gửi đi báo động tại buồng lái và buồng máy.  

- Các tín hiệu báo động cho máy lái bao gồm: 

+ Báo động mất nguồn; 

+ Báo động mất pha; 

+ Báo động quá tải động cơ bơm; 

+ Báo động mức két dầu thủy lực thấp. 

- Các tín hiệu trạng thái cho máy lái bao gồm: 

+ Báo có nguồn điện cho máy lái 
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+ Báo máy lái chạy (khởi động) 

2.2 Panel lái tự động 
- Đài lái tự động được đặt tại buồng lái, nó thực hiện các chức năng cơ bản sau đây: 

+ Chuyển đổi và thực hiện các chế độ lái: lái đơn giản, lái lặp, lái tự động. 

+ Khởi động, dừng và giám sát bơm thủy lực 

+ Chỉ thị các báo động của cả máy lái và hệ lái tự động bằng âm thanh và ánh sáng 

+ Dimmer hàng hải. 

- Hệ thống lái tự động LTD3.00A với cấu trúc bao gồm 2-3 vòng phản hồi kín được tích 

hợp trên CPU 32 bit đảm bảo chất lượng ổn định giữ hướng của con tàu. Tín hiệu phản hồi 

hướng đi của con tàu được truyền về theo chuẩn IEEE61162/NMEA0183, tín hiệu phản hồi góc 

bẻ lái được cảm biến dưới dạng thiết bị đo góc. Khi thời tiết thay đổi hoặc mớn nước thay đổi 

(tải trọng thay đổi) thì có thể cài đặt lại bộ điều chỉnh để đảm bảo tăng chất lượng của hệ thống. 

Tín hiệu ra van để bẻ trái hoặc phải là loại tiếp điểm khô/SOLID STATE có dòng định mức lên 

tới 10A. Ngoài ra, có thể thực hiện các chế độ lái đặc biết khác như: đè lái, lái chính xác (tích 

phân)… 

- Có thể thực hiện cài đặt hướng đi cho con tàu ngay trên màn hình touch, các cài đặt 

khác xem tại phần “nội dung”. Ngoài ra còn có thể quan sát chi tiết các lỗi alarm của máy lái và 

của đài lái ngay trên màn hình chỉ thị, các mã lỗi xem phần “bảng các thông báo lỗi” 
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3. FAULTS IN OPERATION - CÁC LỖI CƠ BẢN 
THƯỜNG GẶP KHI VẬN HÀNH  
“Để kiểm tra tình trạng alarm của hệ ta ấn nút “ALERT” bên cạnh màn hình để hiện thị 
toàn bộ giao diện lỗi của hệ thống và thực hiện khắc phục theo -bảng các thông báo lỗi-” 

1. Không nhận chế độ lái tự động. Khắc phục: Kiểm tra lại sự hoạt động của la bàn hoặc 

đường dây tín hiệu từ la bàn về đài lái. 

2. Báo động độ lệch bẻ lái quá lớn (RUDDER LIMIT STBD/PORT). Khắc phục: Ấn nút tắt còi 

“ACK” và kiểm tra lại sự hoạt động của các chế độ lái có bình thường hay không? 

3. Báo động độ lệch hướng đi quá lớn (OFF HEADING ALARM). Khắc phục: Ấn nút tắt còi 

“ACK” và kiểm tra lại sự hoạt động của các chế độ lái có bình thường hay không? 

4. Báo động độ lệch hướng đi quá lớn từ hướng của MAG (OFF COURSE ALARM). Khắc 

phục: Ấn nút tắt còi “ACK” và đặt lại hướng đi. Trong trường hợp cần thay đổi hướng đi chúng 

ta có thể thực hiện bằng cách gián tiếp thông qua các chế độ lái đơn giản hoặc lái lặp. 

5. Mất nguồn hệ thống điều khiển lái tự động. Khắc phục: Kiểm tra lại cầu chì hoặc đèn 

nguồn trên bộ nguồn xung bên trong đài lái.  

6. Chỉ thị góc bẻ bánh lái (phản hồi góc bẻ lái) sai lệch so với hệ chỉ thị góc bẻ lái bên ngoài. 

Nguyên nhân của hiện tượng này là sau một thời gian hoạt động thì dẫn đến nỏng nẻo liên kết 

cơ khí của cần trung gian với thiết bị cảm biến phản hồi và trụ lái. Do đó, phải thường xuyên 

kiểm tra mối liên kết cơ khí này và phải kịp thời chỉnh định lại cho chính xác với hệ thống chỉ 

báo độc lập bên ngoài. Chỉnh định độ chính xác trong trường hợp này bằng các tháo các ecu ở 

đầu cần trung gian và chỉnh định bu lông để thay đổi chiều dài của cần, sau khi chỉnh chiều dài 

phù hợp và đảm bảo chỉ thị chính xác thì xiết chặt ecu lại.  
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4. QUICK HELP – HƯỚNG DẪN NHANH 
4.1 Khởi động hệ thống: 

Để bắt đầu cho hệ thống lái hoạt động: Bật các Abtomat cấp nguồn tới các tủ điện máy 

lái ở buồng máy lái. Có thể thực hiện khởi động máy lái tại chỗ (buồng máy lái) hoặc từ xa 

(buồng cabin lái). Có thể thực hiện lái tại chỗ hoặc từ xa thông qua công tắc 

“REMOTE/LOCAL”. Để thực hiện lái trên buồng lái thì chuyển công tắc về vị trí “REMOTE”. 

Khởi động máy lái bằng cách ấn nút “start” máy lái 1 hoặc 2, nếu máy lái đã được khởi 

động thành công thì đèn “run” tương ứng sẽ sáng. 

Trên buồng cabin lái: 

  Chuyển công tắc “POWER” về vị trí hệ “ON” đèn báo nguồn sáng trên màn hình HMI. 

Chuyển công tắc “MODE” về chế độ lái cần chọn là lái đơn giản (sự cố) “NFU”, hoặc 

“HAND/AUTO” có lái lặp “Hand” và lái tự động “AUTO” và lái theo lập trình waypoint quỹ đạo 

hành trình chuyến đi “TRACK” , mỗi chế độ đều có thông diệp chỉ thị trên màn hình. 

Thực hiện lái với chế độ lái tương ứng. Lái đơn giản sử dụng công tắc “NFU”, lái lặp sử 

dụng vô lăng và lái tự động bằng cách đặt hướng bằng chiết áp hoặc trên màn hình. 

4.2 Chuyển các chế độ lái: 
Để chuyển sang chế độ lái lặp sử dụng vô lăng ta bật công tắc “MODE” sang vị trí 

“HAND/AUTO”. Nhưng trước khi chuyển công tắc nên sử dụng chế độ lái “NFU” để đưa 
bánh lái về vị trí “0” độ và quay vô lăng về vị trí “0” độ  

Để chuyển sang chế độ lái tự động bằng la bàn ta bật công tắc “MODE” sang vị trí 

“HAND/AUTO” và ấn nút “AUTO” trong màn hình. Nhưng trước khi chuyển công tắc nên sử 
dụng chế độ lái “HAND” hoặc “NFU” để đưa hướng đi của tàu về trùng với hướng đi cần 
đặt trong một khoảng thời gian đủ ổn định đồng thời đưa bánh lái về vị trí “0” độ hoặc 
gần vị trí “0” độ. 

Sau khi ấn nút “AUTO” thì giá trị hướng đi hiện tại từ la bàn sẽ nhập tự động vào các ô 

text của giá trị hướng đi đặt hiện tại “SET COURSE” và của giá trị hướng đi đặt tạm thời 

“SETTER”. 

4.3 Chế độ lái tự động - AUTO: 
1. COURSE SET 

Để đặt hướng trong chế độ lái tự động ta ấn vào hộp text bên dưới dòng chữ “SETTER” 

hoặc xoay chiết áp số bên bên ngoài màn hình ở panel. Sau đó nhập hướng đi trong giới hạn 

từ 0.0 đến 359.9 độ và ấn nút enter trên bàn phím ảo rồi tiếp tục ấn nút “CONFIRM” trên màn 

hình chính hoặc nút “CONFIRM” ngoài panel. Sau khi ấn 2s giá trị đặt hướng đi tạm thời 
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(SETTER) ở hộp text bên dưới sẽ nhập vào hộp text giá trị đặt hướng đi hiện tại bên dưới “SET 

COURSE”  

Ngoài ra, còn có thể tăng/giảm giá trị hướng đi bằng chiết áp số thuận chiều kim đồng hồ 

(tăng) hoặc ngược chiều kim đồng hồ (giảm); mỗi bước dịch là 0,1 độ đến 5.0 độ tùy theo cài 

đặt số 52. Sau khi đã đạt đến giá trị mong muốn ta ấn nút “CONFIRM” ở bên phải hoặc ấn nút 

“CONFIRM” trên màn hình chính. Nếu đặt hướng quá lệch với hướng đi thật sẽ giới hạn góc tối 

đa là 180 độ. Sau khi đặt hướng bằng “SETTER” với giá lệch với hướng đi thật >=50 thì hệ 

thống sẽ chuyển sang chế độ lái “Course Change” – TURN MODE cho đến khi độ lệch hướng 

đi thật <10 thì hệ thống sẽ chuyển về chế độ lái “Course Keeping” 

  Sau khi nhập hướng đi đặt tạm thời trong “SETTER” mà ta không ấn nút “CONFIRM” 

hoặc sau 30s thì giá trị hướng đi đặt tạm thời trong “SETTER” sẽ trở về bằng giá trị hướng đi 

đặt hiện tại ở “SET COURSE”. 

2. CHỌN THUẬT TOÁN ĐIỀU KHIỂN - CONTROL UNIT 
- PID 
- ADPT (Chế độ này phải có kết nối với cảm biến tốc độ tàu mới được kích hoạt)  

Bảng dưới đây là gợi ý cho ta cài đặt các thông số 1, 2, 13, 59, 60 
Ship 
type 

b (K’/T’) -a (1/T’) K’ T’ Td’ Kp  
Min Max Min Max Min Max Min Max  

0 0.27 1.0 0.3 1.25 0.8 3.0 0.8 3.0 1.3 1.3 Container ship 

1 0.15 4.0 0.25 2.0 0.6 2.0 0.5 4.0 1.2 1.3 Ship with Lpp<100m 

2 0.1 2.5 0.1 0.5 1.0 5.0 2.0 10.0 1.4 1.5 Tanker with Lpp>250m 
3 0.125 5.0 0.125 1.0 1.0 5.0 1.0 8.0 1.3 1.4 Tanker with Lpp>250m 

4 0.1 2.5 0.1 0.5 1.0 5.0 2.0 10.0 1.3 1.5 Bulk carrier with 
180m<Lpp<240m 

5 0.1 4.0 0.125 1.0 0.8 4.0 1.0 8.0 1.2 1.4 Bulk carrier with Lpp>240m 
6 0.27 1.0 0.3 1.25 0.8 3.0 0.8 3.0 1.2 1.2 Bulk carrier with Lpp<180m 

7 0.053 5.0 0.076 1.0 0.8 5.0 1.0 15.0 1.6 1.5 Ship other than obove 

8 0.5 2.0 0.5 1.0 1.0 2.0 1.0 2.0 0.5 0.9 Special ship 

A...F 0.5 2.0 0.5 1.0 1.0 2.0 1.0 2.0 1.3 1.3 Not in use 

Bảng 1 
Thông số 2: Counter (Td) = Td’*(Lpp/U). Trong đó Lpp là chiều dài tàu (m), U tốc độ tàu (m/s) 
Sử dụng chế độ Test Zig – Zag 100 để thu thập các thông số a, b 
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Trong quá trình hành trình sử dụng PID: 

Chỉ nên cài đặt các thông số trong bảng dưới đây trong màn hình “ADJUST” trong màn 

hình chính hoặc màn hình “ADJUST” trong mục cài đặt “MENU” của màn hình chính. Một số 

lưu ý khi chỉnh định các thông số này trong quá trình vận hành như sau: 

A. RUDDER 

Nếu giá trị này càng lớn thì khi cùng một giá trị độ lệch hướng đi nhưng giá trị góc 
bẻ lái lớn và ngược lại. Do vậy còn gọi thông số này là hệ số khuếch đại với ý nghĩa nó 

càng lớn thì bẻ lái càng nhanh. Giới hạn cài đặt thông số này cho các loại tàu như sau: 

 
A. Giá trị được đặt quá cao. Điều khiển lái trở nên không ổn định, tần số dao động hướng 

lớn và thường sẽ có độ quá chỉnh tăng. 

 

- Nếu bánh lái dao động bẻ lái liên tục từ PORT qua STBD và ngược lại và biên độ tăng 

dần quanh hướng đi đặt thì cần GIẢM thông số này. 
- Nếu Tình trạng mặt biển tốt (calm sea) hoặc tàu chạy toàn tốc cần GIẢM thông số này. 
B. Bánh lái bẻ quá nhỏ. Sẽ mất nhiều thời gian để bù cho lỗi lệch hướng và lái tự động sẽ 

không giữ được hướng đi đặt vững chắc 

 
- Trong trường hợp tàu bị dao động hướng đi lớn (tần số nhỏ) thì cần tăng thông số này.  
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- Nếu tình trạng mặt biển xấu (rough sea - sóng to gió lớn) hoặc tàu hành trình với tốc độ 
rất thấp cần TĂNG thông số này. 
B. COUNTER 

Trong trường hợp tàu bị quá chỉnh hướng đi quanh hướng đi đặt lớn thì ta cũng có thể 

điều chỉnh TĂNG thông số này. 
Trong chế độ lái đổi hướng (course change) 
A. Giá trị được đặt quá thấp; sẽ có phản ứng quá chỉnh (Oversteer) 

B. Giá trị được đặt quá cao; sẽ có phản ứng chậm chạp và leo thang (Understeer) 

C. Cài đặt chính xác; sẽ có phản ứng lý tưởng 

 

Trong chế độ lái giữ hướng (course keeping) 
Hiệu quả của chỉnh Counter 

Kd nhỏ Kd lớn 

  
C. WEATHER/YAW (DEG) 

- Thông số cài đặt vùng tác động bẻ lái khi lệch hướng đi là điểm ngưỡng thay đổi hệ số khếch 

đại kép từ 1 đến 3 lần (100%) 

- Thông số này được cài đặt tùy thuộc vào tình trạng thời tiết mặt biển, nếu thời tiết xấu nên 

tăng lên và ngược lại thời tiết đẹp thì hạ xuống. Hạn chế cài đặt thông số này! 

Giới hạn góc bẻ lái và giới hạn góc tích lũy sai số trong lái tự động với hệ số tích phân về zero 

- Khi điều kiện mặt biển xấu (sóng to gió lớn) cần điều chỉnh TĂNG thông số này để tránh tần 

suất làm việc liên tục không cần thiết của bánh lái làm nhanh mài mòn bánh lái. 

- Trạng thái mặt biển lặng cần giảm thông số này. Chế độ “PRECISION” nó được cố định là 0.4 

D. RUDDER LIMIT (DEG) 
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Giới hạn góc bẻ lái 50-350
 tùy theo thực tế thời tiết cần độ bẻ góc bẻ lái lớn. 

E. APH - AUTOMATIC PERMANENT HELM (TRIM, AUTOTRIM) 

Khi lệnh thay đổi hướng <100 thì lượng tích phân trước đó được duy trì; Khi lệnh thay đổi 

hướng ≥100 thì lượng tích phân trước đó được reset về 0. Giá trị giới hạn của APH có thể cài 

đặt trong tham số 4: TRIM LIMIT (deg) 

Chế độ AUTO TRIM ON -> OFF (TRIM TRIP (deg)): 100-600 (ALPHASEAPILOT MFA), 

(200 Anchuzt). Cài đặt Ti (APH/TRIM (s)/Reset time) = 30-900s (PT500D) 

Thời gian hiệu chỉnh (correction) quá dài cần giảm Trim Time. Thời gian hiệu chỉnh 

(correction) quá ngắn cần tăng Trim Time. Thời gian Trim Time quá ngắn cũng sẽ làm cho 

hướng tàu bị quá chỉnh (Overshoot). 

High speed craft 50s 

Planing/Semi planing <200s 

Displacement Vessel >=300s 

Bảng 2 

Thông số này làm tăng độ chính xác của hướng đi khi tàu thiết kế không đối xứng. Tuy 

nhiên, trong nhiều trường hợp không thay đổi thông số này. 

F. CHỌN CHẾ ĐỘ VẬN HÀNH (OPERATION MODE) 

 Khi chọn chế độ lái chính xác “PRECISION” thì “WEATHER/YAW (DEG)” luôn bằng 0.4 độ 

và không thay đổi được. Mặt khác, khi chọn lái kinh tế “ECONOMY” thì “WEATHER/YAW (DEG)” 

luôn bằng 3.0 độ và có thể thay đổi được.   

G. CHỌN CHẾ ĐỘ TẢI (DRAFT MODE) 

 Chọn chế độ tải theo bảng sau: 

 
H. CHỨC NĂNG WATCH ALARM TÍCH HỢP TRONG AUTOPILOT 

Thời gian cho cài đặt báo động trực ca là Time interval: 3-12min 

I. CHỨC NĂNG LÁI COURSE CONTROL (NO DRIFT) 

Khi có GPS hoặc ECDIS/PLOTTER nối với hệ thống lái tự động ta có thể lái giữ hành 

trình route cho con tàu. 

J. CHỨC NĂNG LÁI TỰ ĐỘNG SỬ DỤNG BỘ LỌC SÓNG 

 Khi tàu dao động nhiều ta có thể sử dụng chế độ lái tự động sử dụng bộ lọc sóng hướng 

đi từ la bàn: WAVE LP.FILTER: ON/OFF 
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4.3 Chế độ lái tự động bám quỹ đạo – TRACK (NAVI) 
Khi sử dụng chế độ này thì GPS và ECDIS/PLOTTER nối với hệ thống lái tự động.  

4.4 Dừng hệ thống: 
- Chuyển công tắc “MODE” về vị trí “NFU” 

- Dừng động cơ máy lái bằng cách ấn nút “stop” trên và khi động cơ dừng thì quan sát thấy đèn 

“run” tắt 

- Chuyển công tắc “POWER” về vị trí “OFF” 

Lưu ý:  
* Trong các màn hình “MENU” các lựa chọn có màu sẫm hơn “đỏ” không nên cài đặt 
trong quá trình vận hành! 
* Nếu vô tình tiến hành các cài đặt mà gây lỗi cho hệ thống ta cần tham khảo cài đặt lại 
theo các tham số trong: “Bảng các tham số cài đặt mặc định - factory set default” 

* Ấn vào dấu “X” (nếu có) trong các cửa sổ màn hình để đóng lại. 
* Ấn vào nút “RUN” để trở về màn hình làm việc bình thường nếu xuất hiện màn hình cài 

đặt cho màn hình giao diện.  
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5. CONTENTS – NỘI DUNG 
5.1 Autopilot Panel 

LTD3.00A là hệ thống lái phiên bản mới. Bộ 

điều khiển trên nền tảng bộ vi xử lý mạnh 

đóng gói trong module công nghiệp. Thực 

hiện và xử lý lệnh nhanh, làm việc bền 

vững, bên trong bộ điều khiển có tích hợp 

sẵn bộ điều chỉnh PID – Adaptive 16 và 

32bit 

 

LTD3.00A có đủ 3 chế độ lái mà được 

chuyển đổi thông qua công tắc “MODE”, 

các chế độ đó bao gồm: - Lái đơn giản vị trí 

“NFU” sử dụng công tắc NFU để lái sang 

phải bẻ sang vị trí STBD, để lái sang trái bẻ 

sang vị trí PORT. 

- Lái lặp “HAND” sử dụng vô lăng để lái 

- Lái tự động “AUTO” bằng cách đặt hướng 

đi trong màn hình lái. 

 

 

Để giao diện với con người hệ thống lái 

LTD3.00A sử dụng màn hình công nghệ 

mới touch screen 7 inch với 65536 màu. Do 

tính năng nổi bật của loại HMI này là dễ 

dàng vào/ra dữ liệu vì vậy nó tạo điều kiện 

rất thuận lợi cho sỹ quan hàng hải vận hành 

hệ thống trên biển cũng như kỹ sư cài đặt 

ban đầu cho hệ thống. 

 

LTD3.00A cho phép cài đặt hướng đi dễ 

dàng bằng chiết áp số cùng với cặp nút 

nhấn bên ngoài màn hình 

CONFIRM/CANCEL hoặc cài đặt ngay trên 

màn hình cảm ứng HMI  
 

Các báo động của hệ thống lái tự động được tích hợp ngay trên đài lái rất tiện lợi cho người 
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vận hành. Cho phép chỉnh định “DIMMER” hoặc chuyển chế độ lái trong ban đêm bằng cách ấn 

nút “DAY/NIGHT”. 

- Để thử còi ấn nút “BUZZER TEST” trong cửa sổ “ALERT”. 

- Để tắt còi khi có báo động ấn nút “ACK” trong cửa sổ “ALERT” 

Để chỉnh lại ngày/giờ ta nhấn nút “DATE/TIME” trong cửa sổ “ALERT” 

Khởi động và dừng các máy lái phải có thể thực hiện ngay tại buồng lái, cho phép giám sát hoạt 

động của motor/pump thủy lực của máy lái. Ngoài ra, còn giám sát được trạng thái đóng/mở 

của các van điện từ trái (PORT, ) hoặc phải (STBD, ) 

- Ấn nút “Start” để khởi động bơm ở vị trí No1 hoặc No2 tương ứng, nếu máy lái khởi động 

thành công thì đèn “run” sẽ sáng.  

- Ấn nút “Stop” để dừng máy lái. 

Lưu ý: Khi cần dừng khẩn cấp, không cho bánh lái quay ta có thể ấn nút “Stop” 

Bên cạnh các ưu điểm trên đây LTD1.00 

còn có một lợi thế đặc biệt là vô lăng lái lặp 

chỉ cần truyền động với lực đủ nhỏ mà độ 

chính xác vẫn cao do sử dụng công nghệ 

quang học trong đo góc đã khắc phục được 

nhược điểm sử dụng chiết áp có ma sát 

hiện nay. Ngoài ra, để quay vô lăng với lực 

nhẹ hơn ta chỉ cần ấn vô lăng xuống và 

quay. 

 

Chế độ lái “NFU” – lái không truy theo (lái 

đơn giản) bằng công tác hoàn nguyên rất 

dễ vận hành trong chế độ điều động. 

 
Có thể chọn nguồn cấp cho hệ thống lái tự 

động bằng công tắc chọn “ON” từ công tắc 

“POWER”. 
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5.2 Steering gear và rudder feedback 

 

 
Có thể chạy độc lập hoặc song song hai máy lái để tăng tốc độ bẻ lái. Hộp khởi động máy lái 

phải  thực hiện đầy đủ các chức năng điều khiển và báo động sau đây: 

- Dự phòng nguồn “back up” 

- Khởi động và dừng bơm ở tại chỗ và từ xa. 

- Khởi động tự động khi có nguồn điện trở lại 

- Chỉ báo trạng thái của bơm: “run”, “stop” 

- Tự động chuyển sang chế độ dự phòng sẵn sàng “stand by” 

- Được cung cấp nguồn từ 2 vị trí là bảng điện chính và bảng điện sự cố. 

- Cấp nguồn cho đài lái, hệ chỉ báo và cho van điện từ 

- Và có đầy đủ các báo động:  

+ Mất nguồn, 

+ Mất pha, 

+ Quá tải, 

+ Mức dầu thủy lực trong két thấp. 

5.3 Lắp đặt  

Sơ đồ lắp đặt của hệ thống tuy theo đơn vị cung cấp máy lái thủy lực. 

5.4 Monitoring and Setup 

Các cài đặt cho hệ thống trên màn hình cảm ứng được sử dụng trong hai trường hợp: 

- Cài đặt ban đầu. 

- Cài đặt khi vận hành (hay được hiểu là chỉnh định hệ thống khi vận hành). 
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1- Màn hình 1 

Đây là màn hình mặc định, màn hình chính 

của hệ thống, cấu trúc của nó bao gồm: 

- Chỉ báo ngày giờ 

- Chỉ báo hướng đi thực của tàu lấy 

từ la bàn: HEADING COURSE 

- Chỉ báo góc bẻ lái số 1 và 2 

“R.ANGLE ½” 

- Chỉ báo góc đặt của vô lăng 

- Chỉ báo trạng thái của van PORT, 

STBD 

- Chỉ báo chế độ lái: Auto, NAVI, 

HAND, LOCAL/REMOTE. 

- Cài đặt chỉnh định DIMMER, 

DAY/NIGHT 

- Cài đặt tham số lái tự động 

“ADJUST” 

- Cài đặt tham số lái NAVI và đổi 

hướng đi “TURN/TRACK” 

- Cài đặt tham số và cấu hình: 

“MENU” 

- Cài đặt tham số tốc độ tàu bằng tay: 

“SHIP SPEED” 

- Chọn đầu vào la bàn “GYRO/MAG” 

- Cài đặt hướng đi: CONFIRM 

- Hướng đặt hiện tại: SET HDG 

- Khi có báo động thì xuất hiện nút 

“ALERT”, ấn vào nút này để về màn 

hình danh sách báo động - Màn 

hình 7 

 

2- Màn hình 2 

Đây là màn hình chính nhưng được sử 

dụng vào ban đêm, nó cũng cho biết các 

thông tin giống như màn hình 1 

Để chuyển qua lại giữa màn hình này và 

màn hình 1 ta sử dụng phím “DAY/NIGHT” 
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Màn hình điều chỉnh ánh sáng nền 

Đây là màn hình chỉnh định độ sáng cho 

màn hình vận hành, nó được chọn bằng 

cách ấn nút “DIMMER” ở màn hình số 1, 2.  

Để chuyển về màn hình số 1 hoặc 2 bằng 

cách ấn nút “X” 

  

3- Màn hình 3 

Đây là màn hình cài đặt hệ thống, màn hình 

này có cấu trúc sau đây: 

- Cho phép cài đặt tham số của lái tự 

động: ADJUST 

- Cho phép cấu hình chung và cài đặt 

tham số lái lặp: CONFIGURATION 

- Cho phép cài đặt tham số lái NAVI 

và đổi hướng đi: TURN/TRACK 

- Cho phép giám sát các thông số 

báo động: ALERT LIST 

- Cho phép giám sát đồ thị thời gian 

các thông số: GRAPH 

- Cho phép các cài đặt chế độ lái 

thích nghi ADAPTIVE SETUP 

- Cho phép các cài đặt khác: 

SYSTEM 

- Cho phép tìm hiểu đơn vị, cá nhân 

support hệ thống: SUPPORT 

- Các chỉ dẫn cài đặt 

 

Việc chuyển qua màn hình này từ màn hình chính bằng cách ấn nút “HOME” 

Ấn nút “BACK“ sẽ trở về màn hình chính số 1  
Note: Các cài đặt có màu đỏ trong màn hình này tuyệt đối không được cài đặt lại sau khi hệ thống lái đã được lắp 

đặt hoàn chỉnh. 

Các cài đặt có màu vàng trong màn hình này được cài đặt trong quá trình vận hành. 

Các cài đặt có màu xanh trong màn hình này được cài đặt khi cần thiết trong quá trình vận hành. 
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4- Màn hình 4 

Đây là màn hình cài đặt các tham số cho lái 

tự động, nó được chọn bằng cách ấn nút 

“ADJUST” ở màn hình số 1, 2, 3. Nó có cấu 

trúc sau đây: 

- Chỉnh hệ số khuếch đại kép bộ điều 

chỉnh PID: RUDDER-KP 

- Chỉnh hệ số vi phân bộ PID: 

COUNTER-KD 

- Chỉnh hệ số thời tiết 2 lớp: 

WEATHER/YAW 

- Chỉnh báo động giới hạn góc bẻ lái: 

RUDDER LIMIT 

- Chỉnh báo động lệch hướng đi quá 

lớn: OFF HEADING 

- Chỉnh đặt độ lệch hướng đi quá lớn 

(của la bàn từ MAG): OFF 

COURSE 

 

Để chuyển về màn hình số 3 bằng cách ấn nút “BACK” 

Ấn nút “exit“ sẽ trở về màn hình chính số 1  
5- Màn hình 5 

Đây là màn hình cài đặt các tham số cấu 

hình và cho lái lặp, nó được chọn bằng cách 

ấn nút “CONFIGURATION” ở màn hình số 

3. Nó có cấu trúc sau đây: 

- Chỉnh định vùng dead band sai lệch 

góc bẻ lái 

- Chỉnh hệ số khuếch đại phản hồi 

góc bẻ lái. 

- Cài đặt hệ số Kd phản hồi bẻ lái: 

“R.RATE GAIN” = Biên độ dao động 

của bánh lái (Khi đặt GAIN này 

bằng 0)/Tốc độ bẻ bánh lái, ở chế 

độ lái HAND với STBD/PORT = 100 

- Chỉnh định vùng HYTERIS của sai 

lệch góc bẻ lái (kháng nhiễu) 

- Chọn điểm “0” zero của bánh lái là 

vị trí hiện tại: “Z.POINT” (thông số 

này không được cài đặt sau khi đã 

lắp đặt hệ thống lái) 

- Cài đặt thông số chiều dài con tàu. 

(thông số này không được cài đặt 
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sau khi đã lắp đặt hệ thống lái) 

- Cài đặt thông số tối ưu theo ROT là 

1 

Để chuyển về màn hình số 3 bằng cách ấn nút “BACK” 

Ấn nút “HOME“ sẽ trở về màn hình chính số 1  
6- Màn hình 6 

Đây là màn hình cài đặt các tham số cho lái 

thích nghi, nó được chọn bằng cách ấn nút 

“ADAPTIVE SETUP” ở màn hình số 3. 

Ngoài ra, dây là màn hình cho phép giám 

sát dữ liệu gốc của các tham số cơ bản. 

Các tham số cài đặt bao gồm: 

- Chỉnh hệ số tích phân bộ PID: 

APH/TRIM-TI, TRIM LIMIT, TRIM 

TRIP. 

- Quan sát tham số hướng đi lấy từ la 

bàn, Tham số tốc độ quay trở ROT 

sau bộ lọc LP và Kalman. 

- Các thông số cho cài đặt bộ nhận 

dạng tham số tàu MRAC, cho bộ lọc 

sóng LP và Kalman. 

 

Để chuyển về màn hình số 3 bằng cách ấn nút “BACK” 

Ấn nút “HOME“ sẽ trở về màn hình chính số 1  

7- Màn hình 7 

Đây là màn hình chỉ ra các báo động đang 

tồn tại của hệ thống. Có thể ấn nút “ALERT” 

ở màn hình 14 để xem hoặc tắt màn hình 

này.  

- Cho phép cài đặt tham số ngày giờ 

hệ thống: DATE/TIME 

- Cho phép xem lịch sử báo động 

HISTORY 

Ấn nút “HOME“ sẽ trở về màn hình chính số 

1  

 

 

 

 

 



TECHNICAL DOCUMENT  
 

www.giakhanh.com---------------------------------------------------------------------------Autopilot Technical Version 3.00/2021 21 

 
Đây là màn hình cài đặt lại ngày giờ và thời 

gian cho hệ thống, nó được chọn bằng cách 

ấn nút “DATE/TIME” ở màn hình số 7.  

Sau khi cài đặt để lưu dữ liệu ấn nút “Save” 

Để chuyển về màn hình số 7 bằng cách ấn 

nút “Quit” hoặc nút “X” 

  
 

Đây là màn cài đặt thời gian trễ báo động, 

nó được chọn bằng cách ấn nút “SET 

ALARM DELAY TIME” ở màn hình số 7.  

Nó bao gồm các quan sát và cài đặt: 

- Cho phép các cài đặt chế độ trực ca 

buồng lái: WATCH ALARM 

- Cho phép các cài đặt thời gian trễ 

OFF HEADING, COURSE, TRACK 

- Cho phép các cài đặt thời gian trễ 

LOW SPEED. 

- Cho phép các cài đặt giá trị và thời 

gian trễ của báo động COURSE 

DIFFERENCE. 

 

Để chuyển về màn hình số 3 bằng cách ấn nút “BACK” 

Ấn nút “HOME“ sẽ trở về màn hình chính số 1 
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8- Màn hình 8 

Đây là màn hình cho phép người sử dụng 

có thể liên hệ với các cán bộ kỹ thuật để 

được tư vấn về hệ thống. Nó được chọn 

bằng cách ấn nút “SUPPORT” ở màn hình 

số 3. Màn hình này bao gồm các thông tin: 

- Điện thoại hỗ trợ kỹ thuất trực 

tuyến, 

- Logo Công ty sản xuất thiết bị, 

- Website Công ty sản xuất thiết bị, 

- Thông tin bản quyền.  

Để chuyển về màn hình số 3 bằng cách ấn nút “BACK” 

Ấn nút “HOME“ sẽ trở về màn hình chính số 1  
9- Màn hình 9 

Đây là màn hình cài đặt các tham số khác, 

nó được chọn bằng cách ấn nút “SYSTEM” 

ở màn hình số 3.  

Cho phép đặt thời gian bảo vệ màn hình 

bằng cách chọn “System Setting”, ấn nút 

“►” cho đến khi gặp cửa sổ có tham số 

“ScreenSaver Time (Min)” như hình bên thì 

dừng lại và cài đặt tại đây: 0-100 phút 

Để chuyển về màn hình số 3 bằng cách ấn 

nút “HOME” sau đó ấn kép vào góc phải 

màn hình. 

 

 Cửa sổ cài đặt ScreenSaver  
10- Màn hình 10 

Đây là màn hình quan sát đồ thị các thông 

số tối ưu J, ROT, CTE quỹ đạo hướng đi 

của tàu, nó được chọn bằng cách ấn nút 

“GRAPH” ở màn hình số 3. Để chuyển về 

màn hình số 3 bằng cách ấn nút “BACK” 

Ấn nút “HOME“ sẽ trở về màn hình chính số 

1 

- Chọn quan sát hướng đi HDG ta ấn 

nút “GRAPH HDG” 

- Chọn quan sát tốc độ quay trở ROT  
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ta ấn nút “GRAPH ROT” 

- Chọn quan sát sai lệch khỏi quỹ đạo 

CTE ta ấn nút “GRAPH CTE” 
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11- Màn hình 11 

Đây là màn hình các tham số cho chế độ lái 

quay trở hoặc quỹ đạo, nó được chọn bằng 

cách ấn nút “TURN/TRACK” ở màn hình số 

1 hoặc bằng cách ấn nút “TURN/TRACK” ở 

màn hình MENU 

Trong chế độ hành trình trên biển có thể sử 

dụng màn hình này để cài đặt nhanh chóng 

các giá trị cho quay trở tàu. Nó bao gồm các 

quan sát và cài đặt: 

- Cài đặt chỉnh định chế độ quay trở 

TURN MODE 

- Cài đặt APH ON/OFF 

- Chỉnh góc đè lái: PERMANENT 

HELM ON/OFF 

- Chỉnh độ phân giải của chiết áp số 

“SETTER” 

- Cài đặt chỉnh định góc tiếp cận, sai 

lệch min và giới hạn báo động CTE 

(OFF TRACK) 

- Quan sát các tham số COG, SOG, 

HDG, STW 

Ấn nút “HOME“ sẽ trở về màn hình chính số 

1 

 

12- Màn hình 12 

Đây là màn hình quan sát và cài đặt trong 

trường hợp cài đặt báo động trực ca từ 

“WATCH ALARM” 

- Ấn nút “WATCH ALARM” từ màn 

hình số 3 để chuyển về màn hình 

này. 

- Ấn nút “HOME“ sẽ trở về màn hình 

chính số 1 

Để chuyển về màn hình số 3 bằng cách ấn 

nút “BACK”  
Ngoài ra, còn có màn hình chế độ chờ 

Screen Saver, mặc định thời gian bảo vệ 

màn hình là 5 phút.  
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6. BẢNG CÁC THAM SỐ CÀI ĐẶT VÀ GIÁ TRỊ MẶC 
ĐỊNH – SETUP AND FACTORY SET (DEFAULT) 
STT 
(…) 

Thông số 
(Symbol) 

Diễn giải 
(Discription) 

Giá trị 
(Value) 

Đơn 
vị 

(ST) 

Mặc định 
(default) 

1 RUDDER (Kp) 

1/SQRT(2) 

Hệ số khuếch đại kép lái tự động KP1= 

KP2x1/(Draft Gain). 

 

0.3/1.0-
1.0/4.0 

ĐỘ Depends on 

the vessel 

length 

(Bảng 1) 

2 COUNTER Hệ số thời gian vi phân lái tự động 0.1-45.0 SEC Depends on 

the vessel 

length. 

Td=Td’.Lpp/U 

3 APH/TRIM Hệ số thời gian tích phân (chỉnh định 

PERMANENT HELM) lái tự động 

10-900 SEC Depends on 

the vessel 

length.  

4 TRIM LIMIT Góc giới hạn thành phần tích phân 50- 350 ĐỘ 100 
5 TRIM TRIP Góc giới hạn ngắt thành phần tích 

phân 

50- 200 ĐỘ 100 

6 WEATHER/YAW  Giới hạn góc chuyển vùng hệ số 

khuếch đại khác nhau trong lái tự 

động, được chỉnh định theo thời tiết  

0.1-9.0 ĐỘ Depends on 

the vessel 

length 

7 RUDDER LIMIT (DEG) Cài đặt báo động giới hạn góc bẻ lái 

(lớn) trong lái tự động 

100- 350 ĐỘ 150 

8 CONTROL UNIT Chọn bộ điều khiển PID hoặc bộ điều 

khiển thích nghi ADPT 

PID, ADPT  PID 

9 COURSE CONTROL Cho phép điều khiển giữ hành trình 

route 

ON, OFF  OFF 

10 OPERATOR MODE Chọn chế độ vận hành là lái kinh tế 

hay lái chính xác. Chế độ lái kinh tế 

cho phép chỉnh thời tiết tự động. 

ECONOMY, 
PRECISION 

 ECONOMY 

11 DRAFT Chọn chế độ tải của tàu BALAST, 
MID, FULL 

 BALAST 

12 SPEED INPUT Chọn nguồn đầu vào dữ liệu tốc độ AUTO,  MANU 

KP1 

KP2 

YAW 
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tàu MANU 

13 0 
PERMANENT HELM 

(DEG) 

Góc đè lái, rất hạn chế cài đặt khác 

zero chỉ được sử dụng trong trường 

hợp đè lái (tàu bị lệch không đối xứng 

qua mặt phẳng trung tính, tàu bị dạt 

do gió, hải lưu làm lệch điểm đến) 

 

-9,000-9,000 ĐỘ 0 

14 OFF COURSE (DEG) Cài đặt giới hạn báo động góc lệch 

giữa hướng đi đặt so với hướng đi 

thực quá lớn ngay sau khi nhập hướng 

đi. 

50- 350 ĐỘ 150 

15 OFF HEADING (DEG) Báo động góc lệch giữa hướng đi đặt 

so với hướng đi thực quá lớn trong 

quá trình hành trình. 

50- 350 ĐỘ 150 

16 COURSE DIFFERENCE 
ALARM AND TIME 

Cài đặt giới hạn và độ trễ thời gian của 

báo động độ lệch giữa HDT và BWW 

(Bearing Waypoint to Waypoint) 

50- 350 ĐỘ 150 

5,0÷90,0 Second 15 

17 LOW SPEED Giới hạn tốc độ tàu thấp 1-10 kn 2 

18 SHIP SPEED  
MANUALLY 

Nhập tốc độ tàu bằng tay, chế độ tự 

động có thể lấy từ 02 nguồn là: dạng 

200pulse/NM hoặc NMEA0183: STW 

0-90 kn 15 

19 SHIP LENGTH (Lpp) Độ dài tàu 5-500 m  

20 RUDDER DEADBAND 
(DEG) 

Độ rộng vùng không nhạy của góc bẻ 

bánh lái  

0.0-4.0 ĐỘ 0,6 

21 RUDDER FDB GAIN 1 Hệ số khuếch đại giá trị phản hồi góc 

bẻ lái 1 

30-70  51 

22 RUDDER FDB GAIN 2 Hệ số khuếch đại giá trị phản hồi góc 

bẻ lái 2 

30-70  51 

23 HYTERIS (DEG) Độ rộng vùng kháng nhiễu lái lặp 0-2.0 ĐỘ 0,3 

24 R.RATE GAIN Hệ số vi phân phản hồi góc bẻ lái 

(RUDDER ANTI–HUNT) 

0.0-9.0 MS 0.5 

25 SERVICE SPEED Tốc độ định mức của tàu 3-90 kn 15 

26 Z.POINT OF WHEEL 
N01 

Chọn điểm “0” zero của vô lăng tại chỗ 

là vị trí hiện tại 

  Depends on 

Wheel    

27 Z.POINT OF WHEEL 
N02 

Chọn điểm “0” zero của vô lăng từ xa 

là vị trí hiện tại 

  Depends on 

Wheel     

28 Z.POINT N01 Chọn điểm “0” zero của bánh lái là vị   Depends on 

A 

B 
B’ 

Đè lái trái 
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trí hiện tại Rudder    

29 Z.POINT N02 Chọn điểm “0” zero của bánh lái là vị 

trí hiện tại 

  Depends on 

Rudder    

30 WAVE LP.FILTER Bộ lọc sóng thông thấp ON, OFF  OFF 

31 REMOTE Chọn chế độ lái lặp (HAND) từ xa ở 

hai bên cánh gà 

DISABLE, 
ENABLE 

 DISABLE 

32 SINGLE/DUAL Chọn máy lái loại đơn hoặc kép hai 

bánh lái 

SINGLE, 
DUAL 

 SINGLE 

33 0 Tần số sóng 0,314÷1,256 Rad/s  

34 f < 0  Tần số bộ lọc thông thấp 0,314÷0,5 Rad/s 0,4 

35 c > 0 (1,1x0) Tần số cắt 0,1÷1,0 Rad/s 1,0 

36  (DAMP) Hệ số tắt dần của sóng 0,01÷0,2  0,1 

37 K4 Hệ số khuếch đại bộ lọc ROT 0,00-2,00  0,1 

38 MRAC G12 Hệ số khuếch đại MRAC tính K, T 1.00-320  100 

39 MRAC G3 Hệ số khuếch đại MRAC tính 0 1.00-320  100 

40 1 (PID) 

 

for a tanker of 300m: 15.000, Kp:2.8 

for a cargo vessel of 200m: 1.600, 

Kp:2.5 

 

100-32000  1600 

41 

UPDATE DTATA 

Cho phép cập nhật tham số tàu từ 

MRAC và chu kỳ thời gian cập nhật 

DISABLE, 
ENABLE 

 DISABLE 

5,0÷300,0 Second 120.0 

42 SET am/bm/b0 Cài đặt các tham số tàu ban đầu cho 

khâu tính toán MRAC 

ON, OFF  OFF 

43 TIME INTERVAL Đặt thời gian báo động trực ca 3,0÷12,0 Minute 12,0 

44 OFF COURSE ALARM 
TIME (s) 

Đặt thời gian báo động OFF COURSE  5,0÷90,0 Second 15 

45 OFF HEADING ALARM 
TIME (s) 

Đặt thời gian báo động OFF 
HEADING  

5,0÷90,0 Second 15 

46 OFF TRACK ALARM 
TIME (s) 

Đặt thời gian báo động OFF TRACK 5,0÷90,0 Second 15 

47 LOW SPEED ALARM 
TIME (s) 

Đặt thời gian báo động LOW SPEED  5,0÷90,0 Second 15 

48 WATCH ALARM Cho phép báo động trực ca buồng lái DISABLE, 
ENABLE 

 DISABLE 

49 ROT (deg/min) Đặt tốc độ quay trở 10-600 0/min 30 

50 RAD (nm) Đặt bán kính quay trở 0.0-9.0 nm 1.0 

51 TURN ANGLE 
(deg)/Lpp 

 Đặt góc quay trở trên chiều dài tàu 0.0-180.0 ĐỘ 45 
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52 STEP RATION (Deg/) Đặt độ phân giải cuả chiết áp số 0,1÷5,0 ĐỘ 0,1 

53 CTE From GPS/ECDIS Chuyển nguồn dữ liệu CTE từ GPS 

hoặc từ ECDIS/PLOTTER 

GPS, ECDIS  GPS 

54 CTE DISTANCE (nm) Đặt khoảng cách CTE báo động OFF 
TRACK  

0,00÷2,00 NM 1.00 

55 CLOSING ANGLE (deg) Góc tiếp cận trong lái NAVI/track 5.00- 10.00 ĐỘ 50 

56 TURN MODE Chọn chế độ quay trở  P-D, ROT, 
RAT, T/Lpp 

 P-D 

57 APH TRIM MODE Cho phép hoặc ngừng chế độ AUTO 

TRIM 

ON, OFF  ON 

58 HELM  Chuyển góc bẻ lái từ chế độ HAND 

sang chế độ AUTO để đè lái 

ON, OFF  OFF 

59 am Tham số -1/T’ của tàu -3.000÷-0.001  -0,002 

60 bm Tham số K’/T’ của tàu 0.001-6.000  1.0 

61 IDENTIFY Cho phép nhận dạng tham số tàu ON/OFF  OFF 

62 DATE/TIME Cho phép cài đặt thời gian cho hệ 

thống 

   

63 DATA LENGTH  Độ dài bit trong mỗi byte dữ liệu từ la 

bàn, GPS, Speed log, ECDIS/Plotter 

8 BIT Trong bộ 

converter 

64 PARITY BITS Kiểm tra lỗi chẵn lẻ trong mỗi byte dữ 

liệu từ la bàn 

None  Trong bộ 

converter 

65 STOP BITS Số bit stop trong mỗi byte dữ liệu từ la 

bàn 

1  Trong bộ 

converter 

66 BAUD RATE Tốc độ truyền của dữ liệu từ la bàn 4800/38400 BIT/S Trong bộ 

converter 

67 RECEIVE CYCLE 
FROM GYRO 
COMPASS 

Chu kỳ nhận dữ liệu từ la bàn 200 MS Trong bộ 

converter 

68 Controller RS485 Port 

 

COM1  HMI/ECDIS 

(PLOTTER) 

COM2  GYRO 

MAG 

COM3  Speed Log 

GPS 

Bảng 3 

Lưu ý: là việc cài đặt trong màn hình này chỉ được thực hiện một lần đầu khi lắp đặt hệ thống với la bàn 
điện có đầu ra chuẩn số NMEA0183 – chuẩn vật lý RS422 hoặc RS485. 
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7. BẢNG CÁC THÔNG BÁO LỖI - ALL OF ALARM 
LIST 
STT 
(…) 

Thông số lỗi 
(Symbol) 

Diễn giải 
(Discription) 

Ghi chú 
(Note) 

1 OFF HEADING 
(Trong chế độ lái tự 

động) 

Báo động góc lệch giữa hướng đi đặt so 

với hướng đi thực quá lớn ngay sau khi 

cài đặt. Cài đặt tham số này trong tham 

số 15: “OFF HEADING (DEG)” 

Kiểm tra lại la bàn và đường tín 

hiệu từ la bàn đến lái tự động  

Thời tiết xấu, đặt lại các thông số 

cài đặt: “RUDDER-KP(%)” số 1; 

“COUNTER-KD(%)” số 2 

2 OFF COURSE 
(Trong chế độ lái tự 

động) 

Báo động góc lệch giữa hướng đi đặt so 

với hướng đi thực quá lớn trong quá 

trình hành trình. Cài đặt tham số này 

trong tham số 14: “OFF COURSE 
(DEG)” 

Kiểm tra lại la bàn và đường tín 

hiệu từ la bàn đến lái tự động  

Thời tiết xấu, đặt lại các thông số 

cài đặt: “RUDDER-KP(%)” số 1; 

“COUNTER-KD(%)” số 2 

3 OFF TRACK ALARM Báo động độ lệch giữa HDT và BWW 

(Bearing Waypoint to Waypoint) 

Kiểm tra các lỗi của máy lái 

4 RUDDER LIMIT STBD Báo động góc bẻ bánh lái sang phải 

quá lớn vượt giới hạn góc bẻ lái. Cài đặt 

tham số này trong tham số 7: 

“RUDDER LIMIT ALARM (DEG)” 

Kiểm tra lại cài đặt số 7 hoặc chờ 

thời gian trễ đủ lớn để chuyển sang 

lái lặp. Quay vô lăng ngược trở lại 

về phía lái trái. 

5 RUDDER LIMIT PORT Báo động góc bẻ bánh lái sang trái quá 

lớn vượt giới hạn góc bẻ lái. Cài đặt 

tham số này trong tham số 7: 

“RUDDER LIMIT ALARM (DEG)” 

Kiểm tra lại cài đặt số 7 hoặc chờ 

thời gian trễ đủ lớn để chuyển sang 

lái lặp. Quay vô lăng ngược trở lại 

về phía lái phải. 

6 NO SIGNAL FROM 
GYRO 

Báo động không có tín hiệu từ la bàn 

điện 

Kiểm tra lại la bàn và đường tín 

hiệu từ la bàn đến lái tự động  

Nếu hướng là: “4444” cho thấy lỗi 

của bộ chuyển đổi (converter – 

CAN1.00). Nếu hướng là: “8888” 

cho thấy lỗi tín hiệu từ la bàn vào 

bộ chuyển đổi. 

7 NO SIGNAL FROM MAG Báo động không có tín hiệu từ la bàn từ Kiểm tra lại la bàn và đường tín 

hiệu từ la bàn đến lái tự động  

Nếu hướng là: “4444” cho thấy lỗi 

của bộ chuyển đổi (converter – 

CAN1.00). Nếu hướng là: “8888” 

cho thấy lỗi tín hiệu từ la bàn vào 

bộ chuyển đổi. 

8 NO DATA FROM Báo động không có tín hiệu từ bộ cảm Kiểm tra lại bộ đo tốc độ tàu và 
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SPEED LOG biến tốc độ tàu đường tín hiệu từ đó đến lái tự động  

9 NO DATA FROM GPS Báo động không có tín hiệu từ GPS Kiểm tra lại GPS và đường tín hiệu 

từ đó đến lái tự động  

10 NO DATA FROM 
ECDIS/PLOTTER 

Báo động không có tín hiệu từ hải đồ 

điện tử 

Kiểm tra lại ECDIS/PLOTTER và 

đường tín hiệu từ đó đến lái tự động  

11 N01 RUDDER SENSOR 
FAIL  

Báo động lỗi bộ phản hồi bẻ lái số 1 có 

tốc độ bẻ lái quá nhanh >70/s 

Chuyển về lái HAND/NFU kiểm tra 

lại máy lái và cảm biến 

12 N02 RUDDER SENSOR 
FAIL  

Báo động lỗi bộ phản hồi bẻ lái số 2 có 

tốc độ bẻ lái quá nhanh >70/s 

Chuyển về lái HAND/NFU kiểm tra 

lại máy lái và cảm biến 

13 LOW SPEED ALARM Báo động tốc độ tàu quá thấp để bẻ lái Kiểm tra lại tốc độ tàu tàu Speed 

Log 

14 WATCH ALARM Báo động trực ca buồng lái Ấn nút Reset để khởi động lại thời 

gian trực canh 

15 COURSE DIFFERENCE 
ALARM 

Góc lệch của hướng mũi tàu (HDG) và 

hướng hành trình (COG/BWW) vượt 

quá giá trị cho phép trong cài đặt số 16 

Có thể chuyển hướng mũi tàu để 

giảm thiểu chi phí chuyến hành 

trình 

Bảng 4 

Để quan sát các lỗi đang tồn tại ấn nút “ALERT” trong mục “MENU” hoặc ấn vào nút “ALERT” khi nó xuất 
hiện trong cửa sổ chính 

Bảo trì định kỳ (5 năm): Trước mỗi khi vận hành hệ thống thì ngoài việc kiểm tra các công việc cần 

thiết liên quan cho khai thác thì thuyền viên cần mở mặt đài lái quan sát đèn LED: “BAT.LOW” trên module 
điều khiển CPU. Nếu đèn LED này sáng thì cần báo ngay cho nhân viên kỹ thuật xuống kiểm tra và thay 
PIN cho hệ thống!  
NMEA INPUT 
4800 hoặc 38400 bauds 
Speed data input 
$XXVHW, $XXVTG 
GPS data input 
$XXGGA, $XXRMB 
Track data input (CTE) 
$XXXTE, $XXAPA, $XXAPB, $XXRMB, $XXHTC, $XXHSC 
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8. RUDDER ANGLE FEEDBACK – PHẢN HỒI GÓC BẺ 
LÁI 
Thông số lắp đặt phản hồi bẻ lái 
- CBL1.00 – S đối với phần cảm biến. Ngoài ra, còn có 01 cần trung gian có khớp bản lề (có 

chiều dài từ 600-750) để truyền động giữa trụ lái và cần của hộp cảm biến. 

Trụ lái

Cần trung gian

Hộp cảm biến

A

A

B

B

 
- Việc lắp đặt hộp cảm biến phải đảm bảo đúng các kích thước A và B như trên hình vẽ để 

luôn luôn tạo ra một hình bình hành hoặc hình chữ nhật (ở góc bẻ bánh lái 00 nên có dạng là 

hình chữ nhật), hình đó bao gồm 4 cạnh là cần trung gian, cần hộp cảm biến, khoảng cách 

từ “tâm” trụ lái tới “tâm” quay của cần hộp cảm biến và cạnh còn lại là khoảng cách từ tâm 

trụ lái tới đầu mút của cần trung gian. Kích thước của cần trung gian có thể chỉnh định được 

một cách dễ dàng từ 600 đến 750mm, kích thước của cần hộp cảm biến có 3 nấc khác 

nhau. Vị trí của hộp cảm biến có thể đặt ở bất cứ chỗ nào quang trụ lái, vị trí của cần hộp 

cảm biến có thể xoay bất cứ hướng nào quang tâm quay của nó. 

* Qúa trình chỉnh định được thực hiện như sau: 
1. Điều chỉnh sao cho góc bẻ bánh lái thật (góc cơ) ở vị trí 0 độ, sau đó ấn nút “Z.POINT 

N01/2” – Màn hình 6 để nhận điểm zero của cảm biến, kiểm tra xem đồng hồ đã chỉ báo ở 0 

độ chưa? Nếu chưa thì phải tiến hành chỉnh định đồng hồ  

2. Điều chỉnh góc sao cho góc bẻ bánh lái thật (góc cơ) ở vị trí 35 độ phải (hoặc trái). 

3. Nếu góc chỉ báo của đồng hồ lớn hơn góc thật của bánh lái (35 độ) thì phải chỉnh tăng 

chiều dài của cần trung gian (ngược lại nếu nhỏ hơn) cho đến khi chỉ báo của đồng hồ đạt 

35 độ thì dừng lại. 

4. Lặp lại các bước 1, 2, 3 cho đến khi đạt độ chính xác thì dừng lại. 
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9. DRAWING – BẢN VẼ 
Bản vẽ của hệ thống lái tự động LTD300A gồm có các cầu đấu: TB.1; 
TB.2A,B; TB.3A; TB.3B; TB.3C; TB.4; TB.5 
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10. CERTIFICATIONS – CHỨNG CHỈ 
Chứng nhận chương trình phần mềm cài đặt trên PLC cho hệ thống lái tự động của Đăng 

kiểm VR 

 
Certificate of quanlity (Giakhanh Co) 
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LTD Agent (Authorized) 

VIETNAM 

Giakhanh Automation ltd., Co 

26/161 Chua Hàng, Hai Phong, VN 

Tel. +84.0989408268 

Web: www.giakhanh.com 

Email: tdhgiakhanh@gmail.com 
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