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1. GIỚI THIỆU CHUNG 

Các sản phẩm mô phỏng buồng máy tàu thủy MBM1.00 bao gồm: hệ thống 
mô phỏng trên mô hình bảng tủ điện thật: 1. Hệ thống mô phỏng điều khiển 
giám sát thật: Hệ thống mô phỏng điều khiển máy chính/máy phụ - Engine 
Control Console ECC, hệ thống mô phỏng bảng điện chính tàu thủy – Main 
switchboard MSB, máy cắt ACB, Bảng điều khiển máy tại chỗ - LOP, Hệ thống 
báo động đèn cột LOP; 2.  Hệ thống mô phỏng điều khiển giám sát SCADA 
(2D) và 3. Hệ thống mô phỏng 3D sống động của Công ty tự động hóa Gia 
Khánh được xây dựng để đào tạo an toàn, thực tế và tiết kiệm chi phí cho cá 
nhân độc lập hoặc nhóm làm việc của thuyền viên trong các điều kiện môi 
trường (thời tiết) và kịch bản vận hành có thể được lựa chọn. Thông qua các hệ 
thống mô phỏng này, khách hàng sẽ có thể đào tạo và thực hành các học viên 
trong các kỹ năng cá nhân hoặc làm việc nhóm, với các cấp độ kinh nghiệm 
khác nhau. 

Căn cứ vào nhu cầu và tình hình thực tế về việc phát triển trong lĩnh vực 
hàng hải, vận tải biển trong nước và quốc tế; với đội ngũ chuyên gia đầu 
ngành, và khả năng thực có, công ty TNHH tự động hóa Gia Khánh xin giới 
thiệu đề tài xây dựng mô hình thiết bị, mô phỏng hệ thống buồng máy với các 
nội dung sau: 

- Giới thiệu cho học viên nhận biết, nắm bắt được cấu hình của các chủng 
loại trang thiết bị trong buồng máy tàu thủy, phòng điện trung tâm, buồng điều 
khiển máy từ các trang thiết bị phần cứng của hệ thống. 

- Phần mô phỏng điều khiển giám sát SCADA giúp các học viên nhận biết 
và nắm rõ chức năng của từng bộ phận, hệ thống phục vụ cho máy chính, máy 
chính, máy phát đèn chính, máy phát điện sự cố và toàn bộ các loại máy phụ, 
máy móc có trên một con tàu. 

- Phần mô phỏng 3D giới thiệu cho học viên nhận biết và nắm bắt toàn bộ 
các chi tiết của hệ thống mày trong không gian buồng máy tàu thủy phục vụ 
cho quy trình tháo, lắp, bảo dưỡng, sửa chữa. 

Được xây dựng trên cơ sở kết nối giữa phần cứng (hệ thống trang thiết bị, 
máy móc) và hệ thống phần mềm để tạo nên một hệ thống mô phỏng buồng 
máy hoàn thiện, đạt tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu về 
công nghệ mới, hiện đại và kỹ thuật cao. 

Ứng dụng của hệ thống mô phỏng buồng máy để học viên thực tập việc 
điều khiển cũng như vận hành hệ động lực của con tàu trong các tình huống sự 
cố trên biển và trong những trường hợp có tác động của ngoại cảnh như sóng 
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gió, thời tiết,… khi người vận hành thực hiện trong mô phỏng buồng máy một 
cách an toàn, việc hạn chế xảy ra rủi ro càng lớn thì trong thực tế các tình 
huống nguy hiểm cho quá trình vận hành, điều động tàu cũng sẽ được phát hiện 
và giảm thiểu càng nhiều… Trong nội dung này chúng tôi giới thiệu việc xây 
dựng hệ thống mô phỏng buồng máy gồm mô phỏng buồng điều khiển máy 
chính tàu thủy, máy phụ và hệ mô phỏng trạm phát điện tàu thủy ở 03 dạng: 
Thật (REAL), SCADA (2D) và dạng 3D thiết bị không gian buồng máy. Trong 
hệ thống mô phỏng buồng máy có ứng dụng công nghệ mạng để truyền thông 
tin và dữ liệu từ máy tính giáo viên đến buồng điều khiển máy chính, máy phụ 
hệ mô phỏng trạm phát điện tàu thủy (REAL, 2D, 3D) và ngược lại, để thực 
hiện quá trình vận hành hệ động lực, hành trình trên biển trong luồng lạch 
cũng như thu thập các thông số trong hệ báo động tập trung. Trong đó, hệ 
thống mạng là xương sống của việc truyền thông tin giữa các đối tượng với 
nhau, cụ thể các mạng như sau: mạng để vận hành , mạng để bảo dưỡng bảo trì, 
mạng để lập trình phát triển, giới thiệu mạng không dây, mạng Ethernet… Nền 
tảng công nghệ mạng để truyền tin, vì là đối tượng ảo bộ điều khiển thật, truyền 
dữ liệu thông tin thật; lập trình các tình huống của thực tế vào bài học, bài 
huấn luyện với các dữ liệu thật nhằm nội địa hóa sản phẩm đưa chất xám vào 
nhằm giảm giá thành của tổng hệ thống. 

Hiện nay đã có rất nhiều hãng trên thế giới tham gia nghiên cứu, sản xuất 
các hệ thống này, có thể liệt kê ra ở đây như các hãng: Kongsberg Marine, 
Praxis, Transas, ARI, Unitest... Bởi vì các hãng này có lịch sử truyền thống lâu 
đời nên bên cạnh những ưu điểm nổi bật như sử dụng công nghệ tiên tiến trong 
phần cứng và lập trình đẹp, tối ưu trong phần mềm.                

Các hệ thống mô phỏng nếu được nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt 
Nam sẽ có rất nhiều nhược điểm khó khắc phục như sau: 

 Phụ thuộc nước ngoài nên khả năng làm chủ công nghệ không cao . 
 Quá trình chuyển giao công nghệ tốn nhiều thời gian, kinh phí đào tạo 

lớn; 
 Giá thành sản phẩm nhập ngoại cao hơn rất nhiều, thường gấp 4-5 lần so 

với các sản phẩm nội địa. 
 Giao diện sử dụng thường không sát với yêu cầu và không tùy biến với 

một con tàu cụ thể nào. 

 Gặp nhiều khó khăn khi cần bảo hành, bảo trì, nâng cấp trong quá trình 
vận hành hệ thống do khoảng cách địa lý và yếu tố bất đồng ngôn ngữ 
của nhà cung cấp tới đơn vị sử dụng. 
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 Dữ liệu máy chính, máy phụ, máy đèn không được update và xây dựng 
đúng như thực tế các con tàu ở trong nước. 

 Trong mô phỏng các tàu hải quân, cảnh sát biện sẽ không đảm bảo các yếu 
tố bí mật thông tin an ninh quốc phòng của dữ liệu, thông số máy móc 
nếu cung cấp các tham số dữ liệu đặc tả cho phía đối tác nước ngoài 
để xây dựng dữ liệu số (2D và 3D) phục vụ cho việc cho mô phỏng 
thông số hệ thống. 

 Các hệ thống mô phỏng của nước ngoài thường có tính chất độc lập giới 
hạn phạm vi vận hành trong một phòng huấn luyện buồng lái, buồng máy 
hoặc bảng điện mà không hỗ trợ nhiều việc liên kết thông tin giữa các 
buồng để tạo ra một cấu trúc hợp luyện hoàn chỉnh như một con tàu. 

Hiện nay, trình độ của các nhà khoa học và kỹ sư trong nước đã nắm bắt 
và làm chủ được các công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, 
tự động hóa, cơ khí... cho phép xây dựng được các hệ thống mô phỏng phục vụ 
cho nhu cầu huấn luyện đào tạo thủy thủ và sỹ quan hàng hải như đã nêu bên 
trên. Giá thành sản xuất trong nước giảm hơn rất nhiều (đến hơn 70% so với giá 
thành nhập ngoại) và có thể giải quyết được tám nhược điểm nêu trên của các hệ 
thống nhập ngoại. Từ những nhận định đó, các chuyên gia của công ty Gia 
Khánh đã cùng trường Đại học hàng hải Việt Nam đầu tư nghiên cứu và xây 
dựng thành công hệ thống Hệ thống mô phỏng hợp luyện hàng hải cho Cảnh sát 
biển Việt Nam và một số đối tác khác như trường Đại học, Cao đẳng, dạy nghề. 

Hệ thống mô phỏng điều động tàu sẽ được lắp đặt tại các cơ sở đào tạo 
ngành Hàng hải. 

Phòng mô phỏng buồng máy được xây dựng bao gồm các thiết bị và hệ 
thống như trên hình 1.1. 

- Bàn điều khiển máy; 
- Bảng điện chính; 
- Hệ thống điều khiển giám sát SCADA với màn hình hiển thị 75 

inch; 
- Hệ thống mô phỏng 3D buồng máy với màn hình hiển thị 75 inch; 
- Máy tính giáo viên; 
- Tủ máy cắt; 
- Panel điều khiển tại chỗ; 
- Cột đèn báo động. 
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Hình 1.1. Bố trí các thiết bị phòng mô phỏng buồng máy 

Hệ thống mô phỏng buồng máy này có các nội dung huấn luyện, đào 

tạo như sau: 

- Main engine (2 stroke, low speed, 7 cylinders, fixed pitch propeller) 

- Máy chính 2 kì, tốc độ thấp lai chân vịt cố định 
- Main engine remote control system (manual from CR, automated 

from the bridge and the emergency control at the engine side) 
- Hệ thống điều khiển Máy chính, Từ xa trên Buồng lái hoặc 

Buồng điều khiển máy hay điều khiện bằng tay ngay tại đầu máy 
chính 
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- Fuel system (MDO, HFO , including storage system and 
separators). 
Hệ cung cấp nhiên liệu cho máy chính bao gồm các két chứa và 
các máy lọc dầu 

- Lubricating system (LO circulation and separator, LO storage and 
stern tube lubricating). 

- Hệ thống dầu bôi trơn bao gồm các két chứa và máy lọc L.O 
- Cooling system (sea water and fresh water central cooling). 
- Hệ thống nước làm mát bao gồm làm mát bằng nước ngọt và 

nước biển 
- Compressed air system. 
- Hệ thống máy nén khí buồng máy 
- Sewage treatment plant. 
- Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 
- Sludge and garbage incinerator. 
- Hệ thống xử lý dầu cặn và rác thải 
- Steam system (auxiliary boiler, waste heat recovery, superheated 

steam, consumers). 
- Hệ thống Hơi toàn tàu bao gồm nồi hơi, đường ống, tải tiêu thụ 
- Power plant (2 diesel generators, 1 shaft generator, 1 turbo 

generator and 1 emergency diesel generator, multiple power 
consumers with separate circuits and bow thruster). 

- Hệ thống trạm phát điện trên tàu thuỷ Bao gồm 2 máy phát lai 
bởi Diesel, 1 máy phát đồng trục, 1 máy phát Tua bin, 1 máy phát 
sự cố lai bởi diesel, và các phụ tải riêng rẽ 

- Bilge system with oily water separator. 
- Hệ nước la canh và phân ly nước đáy tàu 
- Ballast system. 
- Hệ thống nước Ballast dằn tàu 
- Steering gear. 
- Hệ thống máy lái 
- Refrigerating system. 
- Hệ thống máy lạnh thực phẩm 
- Domestic water system 
- Hệ thống nước sinh hoạt 
- Air conditioning system 
- Hệ thống điều hoà 
- Simplified own ship model with ship speed modelling. 
- Mô hình tàu với thông số riêng 

 
 
 
 



    PRODUCT PROPOSAL MARINE ENGINE ROOM SIMULATION  

 

8 
 

2. GIỚI THIỆU CÁC HỆ THỐNG, THIẾT BỊ TRONG PHÒNG MÔ 

PHỎNG BUỒNG MÁY 

2.1. BẢNG ĐIỆN CHÍNH MSB  

a. Giới thiệu chung: 

Thiết bị mô phỏng bảng điện chính này được thiết kế với mục đích mô 

phỏng hệ thống cung cấp điện của tàu thủy. Hệ thống được xây dựng bao gồm 3 

(tùy chọn 2-5, máy phát đồng trục hoặc turbine) máy phát điện, trong đó một 

máy phát (Máy phát số 3) được sử dụng khi tàu đỗ bến và trong những trường 

hợp sự cố xảy ra với máy phát 1 và máy phát 2. 

Trong hệ thống mô phỏng, mỗi máy phát là được mô phỏng lai bởi một 

động cơ Diesel và có các thông số kỹ thuật giả lập như sau: 

- Máy phát số 1 và máy phát số 2 (No.1 DG; No.2 DG) : 

Điện áp: 380/440V, 6KV 

Tần số: 50/60 Hz 

Công suất định mức: 135 KW ÷ 2MW  

Cos  =  0,85 

- Máy phát số 3 (No.3): 

Điện áp: 380/440V, 6KV 

Tần số: 50/60 Hz 

Công suất định mức: 65 KW ÷ 2MW  

Cos  =  0,85 

- Ngoài ra hệ thống còn được cung cấp điện bờ với dòng điện mức của ACB điện 

bờ là: 125A ÷ 500A 

Tải của hệ thống mô phỏng được thể hiện bằng các MCCB cấp cho hệ 

thống các phụ tải được đặt bên dưới của mỗi Panel. 
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Hình 2.1. Sơ đồ 1 dây của hệ thống mô phỏng bảng điện chính 
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Trên bảng điện chính của hệ thống mô phỏng có ba bảng điều khiển máy 

phát, một bảng hòa đồng bộ và một bảng điện cấp nguồn 220V. 

 

Hình 2.2. Ảnh thực tế của một hệ thống mô phỏng bảng điện chính đã được xây 

dựng và chuyển giao cho khách hàng 

Trên bảng điện điều khiển của 3 máy phát (Panel 1, Panel 3, Panel 4) có 

các phần tử chính như sau: 

- Hệ thống các đồng hồ đo công suất, điện áp, dòng điện và tần số. 

- Hệ thống các đèn báo (đèn báo chế độ điều khiển, đèn báo lỗi, đèn báo 

trạng thái của ACB…). 

- Hệ thống các nút ấn (nút ấn chọn chế độ tự động, bán tự động, nút ấn 

đóng, mở ACB…). 

- Hệ thống cam điều khiển (công tắc chọn chế độ điều khiển, công tắc 

đèn chiếu sáng tủ điện, công tắc chuyển pha đo điện áp). 

- Màn hình cảm ứng HMI điều khiển và giám sát hệ thống, hệ PMS. 
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- Hệ thống các MCCB cấp nguồn cho các phụ tải. 

Panel số 2 là Panel hòa đồng bộ máy phát, trên panel này có một số phần 

tử chính như sau: 

- Đồng hồ đo điện trở cách điện, đồng hồ đo dòng điện. 

- Hệ thống đèn báo pha (gồm có 3 đèn). 

- Đồng bộ kế. 

- Hệ thống công tắc cam điều khiển (công tắc chọn máy phát hòa đồng 

bộ, công tắc chuyển mạch đo dòng điện, công tắc bật - tắt đèn chiếu 

sáng bảng điện). 

- Hệ thống các MCCB cấp nguồn cho các phụ tải. 

Panel số 5 là Panel cấp nguồn 220V, trên panel này bao gồm các phần tử 

chính như sau: 

- Hệ thống các đèn báo (đèn báo nguồn 220V, đèn báo chọn biến áp 1, 

đèn báo chọn biến áp 2…) 

- Đồng hồ đo điện áp, dòng điện, đồng hồ đo điện trở cách điện. 

- Hệ thống các công tắc điều khiển. 

- Hệ thống các MCCB cấp nguồn cho các phụ tải. 

Trên mỗi panel điều khiển của mỗi máy phát đều được tích hợp một màn 

hình cảm ứng LCD. Giao diện Menu bao gồm các nút ảo chính là những đường 

link đến các giao diện màn hình khác như màn hình giám sát máy phát, màn 

hình danh sách báo động, màn hình ghi lại lịch sử báo động. 

- Âm thanh mô phỏng tiếng máy 

b. Các bài thực hành cho học viên: 

 Các chức năng điều khiển bằng tay: 
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Bài thực hành 1: Khởi động động cơ Diesel lai máy phát điện, cấp điện lên lưới 

và điều chỉnh tần số 

Bài thực hành 2: Hòa song song hai máy phát điện bằng tay 

Bài thực hành 3: Phân chia tải tác dụng giữa các máy phát bằng tay 

 Các chức năng tự động của bảng điện chính: 

Bài thực hành số 4: Tự động khởi động, tự động hòa đồng bộ khi có lệnh từ 

người vận hành 

Bài thực hành số 5: Tự động phân chia tải 

Bài thực hành số 6: Tự động khởi động máy phát đang ở chế độ Standby (sẵn  

Bài thực hành số 7: Tự động khởi động máy phát đang ở chế độ Standby (sẵn 

sàng) khi mất điện toàn tàu (blackout) 

Bài thực hành số 8: Tự động cắt 1 máy phát và dừng máy khi đang công tác 

song song với các máy phát khác  

 Thực hành các tính năng báo động, bảo vệ của bảng điện chính: 

Bài thực hành 9: Thử tính năng báo động thấp áp, cao áp 

Bài thực hành 10: Thử tính năng báo động tần số thấp, tần số cao 

Bài thực hành 11: Thử tính năng bảo vệ quá dòng 

Bài thực hành 12: Thử tính năng bảo vệ công suất ngược 

Bài thực hành 13: Thử tính năng dừng sự cố khi quá tốc 

Bài thực hành 14: Thử tính năng dừng sự cố khi nhiệt độ nước làm mát cao 

Bài thực hành 15: Thử tính năng dừng sự cố khi áp lực dầu bôi trơn quá thấp 

2.2. BÀN ĐIỀU KHIỂN MÁY ECC 

Hệ thống mô phỏng bàn điều khiển máy chính/ Động cơ chính là hệ điều 
khiển, giám sát các thông số của các máy diesel chính trên tàu, bao gồm giới 
thiệu, hướng dẫn chuẩn bị đưa hệ thống vào làm việc và vận hành thiết bị, cũng 
như các thông tin cần thiết khi vận chuyển, bảo quản, kỹ thuật bảo dưỡng và sử 
dụng. 
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Ngoài ra, hệ thống còn cho phép phân tích đặc tính kỹ thuật, vẽ đồ thị cho 
từng loại máy cụ thể; cho thép kiểm nghiệm vòng điều khiển PID cho các hệ 
thống điều khiển máy phụ khác nhau. 

 

Hình 2.3. Bàn điều khiển máy ECC và trạm điều khiển tại chỗ LOP 

2.2.1. Các đặc tính kỹ thuật và chức năng 

Hệ thống đảm bảo thực hiện các chức năng sau: 

- Thực hiện khởi động, dừng máy chính tại chỗ,  

- Thực hiện khởi động, dừng máy chính từ xa, 

- Điều khiển tại chỗ thông qua nút ấn và từ xa thông qua tay điều khiển,  

- Điều chỉnh tốc độ động cơ Diesel chính, 

- Giám sát và cảnh báo các báo động, bảo vệ  của hệ máy chính, 

- Giám sát và cảnh báo các báo động, bảo vệ  của hệ trục chân vịt, 

- Giám sát và cảnh báo các báo động, bảo vệ  của hệ hộp số của tàu, thực hiện ra 

vào ly hợp tại chỗ thông qua nút ấn hoặc tự động thông qua tay điều khiển từ xa, 

- Thực hiện chức năng an toàn khi bị quá tốc độ 110%, Áp lực dầu bôi trơn L.O 

máy chính quá thấp, Nhiệt độ nước ngọt làm mát hòm trục quá cao, Áp lực dầu 

bôi trơn L.O hộp số qúa thấp với gần 1000 thông số. 

- Thực hiện vận hành các máy phụ phục vụ, 

- Âm thanh mô phỏng tiếng máy. 

2.2.2. Thành phần hệ thống giám sát thông số và điều khiển  



    PRODUCT PROPOSAL MARINE ENGINE ROOM SIMULATION  

 

14 
 

Thành phần hệ thống giám sát cảnh báo và điều khiển cho một máy chính động 

lực đẩy tàu được lắp đặt bao gồm: 

- 01 trạm điều khiển và giám sát từ xa, 

- 01 trạm điều khiển và giám sát tại chỗ (L.O.P), 

- 01 Trung tâm xử lý tín hiệu vào – ra, hệ thống thu thập tín hiệu số và tương tự 

với nhiều đầu vào ra và nhiều kiểu tín hiệu, 

- 01 khối điều khiển tín hiệu báo động (01 bảng rơ le báo động và 03 cột đèn báo 

hiệu báo động), 

- 01 hệ tay chuông truyền lệnh được lắp đặt ở trạm L.O.P, trạm điều khiển ngành 

5 và trạm điều khiển ca bin dùng để truyền lệnh chỉ huy, 

- 02 màn hình giám sát để hiển thị, giám sát và cài đặt các thông số của toàn hệ 

thống cho mỗi máy chính, 

- Ngoài ra còn có các hệ nút ấn, đồng hồ chỉ báo tốc độ máy chính, chỉ báo tốc 

độ chân vịt, hệ đèn còi báo động.. 

Hệ thống giám sát và điều khiển các thiết bị kỹ thuật theo các chức năng chính 

sau: 

- Điều khiển và giám sát hệ thống, 

- Giám sát hỏng hóc thiết bị của hệ thống, 

- Giám sát trạng thái các thiết bị ngoại vi, 

- Đưa ra tín hiệu cảnh báo một cách rỗ ràng, chính xác và tin cậy. 

2.3. TRẠM ĐIỀU KHIỂN TẠI CHỖ LOP 

Trạm điều khiển tại chỗ cho các hệ thống như: Tổ hợp Diesel lai máy 

phát, các bộ khởi động tại chỗ, các hệ thống dừng khẩn cấp… 

  Thiết kế các bộ điều khiển tại chỗ trên nền màn hình 24 inch kiểu Touch 

screen với giao diện thân thiện, dễ sử dụng. 
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Hình 2.4. Giao diện màn hình điều khiển tại chỗ LOP loại 24 inch 

 
Hình 2.5. Giao diện màn hình điều khiển tại chỗ LOP loại HMI 

2.4. CỘT ĐÈN BÁO ĐỘNG, CẢNH BÁO NGUY HIỂM LC 

Cột báo động tín hiệu nguy hiểm gồm cột đèn (Light Column) với nhiều 

ánh sáng kết hợp còi âm thanh nhiều kiểu khác nhau. Các cột âm thanh - ánh 

sáng có chức năng chỉ báo vùng tín hiệu sự cố và được lắp đặt tại các bảng điều 

khiển tại chỗ gần đầu máy chính, ví dụ: 

- Đèn màu đỏ tượng ứng cho tín hiệu báo động hệ máy chính, 

- Đèn màu xanh tương ứng báo hiệu tín hiệu hệ điện thoại, 

- Đèn màu vàng tương ứng báo hiệu tín hiệu hệ tay chuông, báo cháy… 
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Hình 2.6.  Hình ảnh đèn cột báo động buồng máy LC 

2.5. HỆ THỐNG MÔ PHỎNG ĐIỀU KHIỂN GIÁM SÁT SCADA (2D) 

Nhằm trang bị cho Học Viên cái nhìn tổng thể về hệ thống, cách vận hành 

các hệ thống phục vụ/Máy phụ nhằm mục đích khởi động thành công Hệ máy 

chính và vận hành buồng máy đúng chức năng.  Hệ SCADA được xây dựng dựa 

cơ sở như vậy gồm: 

1. Hệ thống Cung cấp nhiên liệu, 

2. Hệ dầu bôi trơn L.O, 

3. Hệ thống nước làm mát (bao gồm nước biển và nước ngọt), 

4.  Hệ thống khí nén, 

5. Hệ thống nước Ballast dằn tàu... 

Một số giao diện 2D trên hệ thống : 
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Hình 2.7. Hệ thống cung cấp nhiên liệu HFO/ DO 
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Hình 2.8. Hệ thống dầu L.O bôi trơn trục chân vịt 
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Hình 2.9. Hệ thống khí nén toàn tàu 
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Hình 2.10.  Hệ thống nồi hơi 
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Hình 2.11. Hệ thống nước Ballast dằn tàu 
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2.6. HỆ THỐNG MÔ PHỎNG 3D 

Để người vận hành có cái nhìn tổng quan buồng máy dưới tàu, chúng tôi đã 
xây dựng trình mô phỏng 3D cho thiết bị buồng máy. Nhờ tính năng này người 
vận hành có thể làm quen với thiết bị trong buồng máy, vị trí và các lắp đặt để từ 
đó giúp học viên nâng cao trình độ chuyên môn. Dưới đây là hình ảnh minh họa 
3D cho các thiết bị: 

 

 
Hình 2.12. Hình ảnh 3D Diesel lai máy phát chính 
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Hình 2.13. Hệ thống chưng cất nước ngọt 

 
 

Hình 2.14. Hệ thống cung cấp nước sinh hoạt 
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Hình 2.15. Hệ thống máy lái thủy lực 

 
Hình 2.16. Hệ thống xử lý nước la canh đáy tàu 
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Hình 2.17.  Hệ thống 2 máy chính lai chân vịt 

 

 
Hình 2.18. Hệ thống máy phụ phục vụ máy chính 

 
Hình 2.19. Hệ thống Diesel lai máy phát sự cố 
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Hình 2.20. Các hệ thống đường ống trong không gian buồng máy 
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2.7. MÁY TÍNH GIÁO VIÊN 

 

Hình 2.21. Trang chủ màn hình máy tính giáo viên 

Màn hình chủ của máy tính giáo viên có 2 sự lựa chọn: 

- Đi đến giao diện máy tính giáo viên để ra các tình huống với phần máy 

(A-PHẦN MÁY); 

- Đi đến giao diện máy tính giáo viên để ra các tình huống với phần điện 

(B-PHẦN ĐIỆN); 
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2.7.1.  PHẦN MÁY 
 

 
Hình 2.22. Trang chính màn hình giáo viên phần máy 

Hệ thống đảm bảo thực hiện các chức năng sau: 

- Hiển thị các thông số hệ nhiệt độ khí xả các xi lanh và chức năng tạo tín hiệu 

giả định tạo tình huống máy chính bên trái, 

- Hiển thị các thông số hệ nhiệt độ hệ nhiệt độ hòm trục và chức năng tạo tín 

hiệu giả định tạo tình huống máy chính bên trái, 

- Hiển thị các thông số hệ phục vụ và chức năng tạo tín hiệu giả định tạo tình 

huống máy chính bên trái, 

- Hiển thị các thông số hệ điều khiển và chức năng tạo tín hiệu giả định tạo tình 

huống máy chính bên trái, 

- Hiển thị các thông số hệ nhiệt độ khí xả các xi lanh và chức năng tạo tín hiệu 

giả định tạo tình huống máy chính ở giữa, 

- Hiển thị các thông số hệ nhiệt độ hệ nhiệt độ hòm trục và chức năng tạo tín 

hiệu giả định tạo tình huống máy chính ở giữa, 
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- Hiển thị các thông số hệ phục vụ và chức năng tạo tín hiệu giả định tạo tình 

huống máy chính ở giữa, 

- Hiển thị các thông số hệ điều khiển và chức năng tạo tín hiệu giả định tạo tình 

huống máy chính ở giữa, 

- Hiển thị các thông số hệ nhiệt độ khí xả các xi lanh và chức năng tạo tín hiệu 

giả định tạo tình huống máy chính bên phải, 

- Hiển thị các thông số hệ nhiệt độ hệ nhiệt độ hòm trục và chức năng tạo tín 

hiệu giả định tạo tình huống máy chính bên phải, 

- Hiển thị các thông số hệ phục vụ và chức năng tạo tín hiệu giả định tạo tình 

huống máy chính bên phải, 

- Hiển thị các thông số hệ điều khiển và chức năng tạo tín hiệu giả định tạo tình 

huống máy chính bên phải, 

- Tạo tín hiệu giả định tạo tình huống cho hệ tín hiệu báo động nguy hiểm, 

- Tạo tín hiệu giả định tạo tình huống cho hệ máy lái, 

- Tạo tín hiệu giả định tạo tình huống cho báo mức la canh, 

- Tạo tín hiệu giả định tạo tình huống cho báo mức két, 

- Tạo tín hiệu giả định tạo tình huống cho báo lỗi nguồn, 
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2.7.2. PHẦN ĐIỆN 
 

 
Hình 2.23. Trang chính màn hình giáo viên phần điện 

Màn hình máy tính giáo viên cho hệ thống bảng điện chính bao gồm các 
trang màn hình chính như: 

- Màn hình giám sát các máy phát; 
- Màn hình tạo các tình huống giả định của Diesel - Máy phát; 
- Giao diện màn hình tạo các tín hiệu quá tải cho một số phụ tải; 

2.8. MÁY CẮT ACB 

Mô hình tủ máy cắt ACB giúp cho học viên nắm bắt được hình dáng, cấu 

tạo, cách thức vận hành một máy cắt cao áp. 
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Hình 2.24. Máy cắt ACB cho bảng điện chính hạ và cao áp 

3. BẢNG LỰA CHỌN CẤU HÌNH 

Bảng lựa chọn cấu hình hệ thống mô phỏng hàng hải MBM1.00 
 

Các lựa chọn cấu hình Chọn cấu hình (X) 
S1 S2 S3 

Hợp luyện 
Buồng máy độc lập x   
Hợp luyện buồng máy/điện 
(ECC/MSB) với buồng lái 
(BCC)  

 x x 

Chế độ hiển 
thị SCADA(2D) 

01 Máy chiếu HD  x   
01 Màn hình TV LCD 75 
inch  

  x 

01 Màn hình TV LCD 65 
inch 

 x  
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Chế độ hiển 
thị 3D 

01 Máy chiếu HD  x   
01 Màn hình TV LCD 75 
inch  

  x 

01 Màn hình TV LCD 65 
inch 

 x  

Panel Engine 
Control Consle 

ECC 

ECC với 03 máy 
chính/chân vịt 

   

ECC với 02 máy 
chính/chân vịt 

   

ECC với 01 máy 
chính/chân vịt 

x x x 

Panel bảng 
điện chính 

MSB 

3 máy phát, 5 Panel  x x 

Có máy đồng trục, >5 
Panel với PMS full 

x x x 

Panel điều 
khiển tại chỗ 

LOP 

Tích hợp với ECC x x x 
LOP độc lập  x x 

Máy cắt ACB 
mô hình 

Tích hợp MSB  x x 
ACB độc lập x x x 

Đèn cột LC Tích hợp ECC  x x 
LC độc lập  x x 

Loại máy 
chính cụ thể 

Loại máy cụ thể x x x 
Loại chung tàu thủy  x x 

4. TRỢ GIÚP LOGISTICS TÍCH HỢP 

Hệ thống mô phỏng hàng hải sẽ được cài đặt, vận hành và thiết lập để làm 
việc tại các trung tâm huấn luyện hoặc vị trí được chỉ định của cảnh sát biển/hải 
quân. 
4.1 Bảo hành hệ thống 

Hệ thống mô phỏng hàng hải có thời hạn bảo hành một (1) năm kể từ ngày 
hệ thống nghiệm thu/bàn giao.  
4.2 Bảo trì 

Gia Khánh sẽ cung cấp các gói bảo trì tùy chọn theo yêu cầu của khách 
hàng. 
4.3 Tài liệu 

Tài liệu sẽ được cung cấp khi phân phối hệ thống mô phỏng. Tài liệu sẽ bao 
gồm: 

 Hướng dẫn sử dụng hệ thống 
 Hướng dẫn người sử dụng 
 Thủ tục kiểm tra chấp nhận được 
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4.4 Huấn luyện 
Một khóa huấn luyện ba (3) ngày cho cả giáo viên hướng dẫn và nhân viên 

bảo trì của hệ thống mô phỏng hàng hải sẽ được cung cấp. Tất cả tài liệu tập 
huấn sẽ do Gia Khánh cung cấp. 

5. KẾT LUẬN 
Tập thể các nhà khoa học và chuyên gia của công ty TNHH tự động hóa 

Gia Khánh đã nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thành công hệ thống mô phỏng 
hợp luyện hàng hải bao gồm hệ thống mô phỏng buồng lái MBL1.00 và hệ 
thống mô phỏng buồng máy MBM1.00, thông qua việc tổ chức từng bước kiểm 
tra, chạy thử hoàn thiện. Kết quả của việc kiểm nghiệm đã cho thấy sự thành 
công của hệ thống thông qua khả năng đáp ứng được hầu hết các tình huống 
huấn luyện cần thiết. Với kết quả ban đầu đạt được như trên, làm chủ được các 
công nghệ chế tạo, hướng phát triển trong tương lai của công ty là tiếp tục hoàn 
thiện tính năng phần cứng, mở rộng các module phần mềm để xây dựng được 
nhiều bài học, nhiều tình huống phục vụ nhiều cấp học, nâng cao trình độ 
hiểu biết của học viên, có kiến thức tổng hợp, sâu trên nhiều lĩnh vực, tối ưu 
hóa nguồn lực để giảm hơn 70% thập chí 80% so với giá thành nhập ngoại và 
hướng đến mở rộng thị trường nhằm góp phần mang một thương hiệu Việt ra 
môi trường quốc tế. 

Hệ thống mô phỏng hàng hải của Gia Khánh hoàn toàn có khả năng mở 
rộng, và có thể được tùy chỉnh để đáp ứng nhu cầu đào tạo, huấn luyện của cả 
thuyền viên thương mại và trong lĩnh vực hải quân/cảnh sát biển. Thông qua việc 
sử dụng các công nghệ mô phỏng chất lượng hàng đầu, hệ thống của chúng tôi có 
thể tái tạo thực tế tất cả các thiết bị trong một con tàu hành trình. 
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LTD Agent (Authorized) 

VIETNAM 

Giakhanh Automation ltd., Co 

26/161 Chua Hàng, Hai Phong, VN 

Tel: +84.0989408268; Technical Team: +84.0909625442, +84.0974731465, 

+84.0327736899 

Web: www.giakhanh.com 

Email: tdhgiakhanh@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA GIA KHÁNH 
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