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Internet là chính, tài liệu cố gắng giới thiệu các nội dung ứng dụng, dựng lên bức tranh 

tổng thể về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành công nghiệp tàu thủy thế  

giới hiện nay để làm mục tiêu phấn đấu, “đi tắt đón đầu” cho ngành công nghiệp tàu thủy 

nước ta.

Để đọc hiểu được tài liệu này, cần kết hợp với tra cứu bổ xung thông tin trên Internet. Vì  

vậy một số danh từ, khái niệm có thêm ghi chú từ tiếng Anh nguyên gốc.

Tài liệu phản ánh chính quá trình tìm hiểu của tác giả vì vậy sẽ có nhiều phiên bản  

(revision) có sửa chữa, bổ xung, cập nhật và chắc chắn có nhiều sai sót. Mọi ý kiến đóng  

góp, chê trách đều được hoan nghênh. Bạn đọc có thể góp ý trực tiếp trên website của  

Vinashin hoặc gửi email (pvtri@vinashin.com.vn). Tác giả đặc biệt hy vọng là có những 

bạn đọc sẽ tiếp tục đào sâu, chi tiết hóa các vấn đề đã nêu bằng những bài viết khác.
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 1 ĐẶC ĐIỂM CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY HIỆN ĐẠI

Với sự phát triển mạnh và cạnh tranh khốc liệt trong những năm qua, tính chất của ngành 

công nghiệp tàu thủy đã thay đổi. Từ một ngành “công nghiệp nặng”, chủ yếu sử dụng 

nhân công (labour-intensive), ngành công nghiệp tàu thủy đã trở thành một  ngành “kỹ 

thuật”  (engineering-based),  công  nghệ  cao  (high-technology),  vốn  lớn  (capital-

intensive),  trong đó thông tin  đóng một  vai  trò  chủ chốt  (information-dominated)1. 

Trong ngành công nghiệp tàu thủy hiện nay “thành công trước hết dựa trên kiến thức”2

“Hiện nay, bất kỳ một sự cải tiến nào trong công nghệ đóng tàu, dù đó là cải tiến sản  

phẩm hoặc tối ưu hóa công nghệ, đều không thể thực hiện được nếu không có sự hỗ trợ  

mạnh mẽ của công nghệ thông tin. Bất kỳ một chương trình nào nhằm giảm bớt giờ công  

hoặc tăng tính công nghệ của sản phẩm đều luôn luôn dẫn đến yêu cầu phải xây dựng các  

công cụ tin học..”.3

Có hai đặc điểm lớn ảnh hưởng đến việc ứng dụng tin học trong đóng tàu là: tàu thủy là 

một công trình kỹ thuật cao và phương thức tổ chức sản xuất đóng tàu thay đổi.

 1.1 TÀU THỦY LÀ MỘT CÔNG TRÌNH KỸ THUẬT CAO.

Cùng với sự phát triển kinh tế, xã hội, khoa học kỹ thuật, yêu cầu kỹ thuật và độ phức tạp 

của một con tàu ngày càng cao ở các lĩnh vực sau:

• Tính năng: các yêu cầu ngày càng cao về tốc độ, an toàn, tiếng ồn, điều khiển, tiện 

nghi, xếp dỡ hàng và hành khách, v.v….đòi hỏi áp dụng các thành tựu khoa học kỹ 

thuật hiện đại nhất vào tàu.
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• An toàn và môi trường: các quy phạm và công ước ngày càng đặt ra các tiêu chuẩn 

khắt khe hơn về an toàn và môi trường. Để thỏa mãn các tiêu chuẩn đó, thiết kế tàu, 

kết cấu tàu, các hệ thống trang thiết bị trên tàu phải hiện đại, tinh vi và phức tạp lên rất 

nhiều. 

• Cùng với tiến bộ khoa học kỹ thuật, các máy móc, trang thiết bị, hệ thống lắp trên tàu 

ngày càng hiện đại phức tạp. Do đó việc thiết kế, tích hợp, mua sắm, lắp đặt, hiệu 

chỉnh, thử, bảo hành đòi hỏi trình độ chuyên môn cao, nhiều chất xám.

Trước đây, khối lượng, chi phí đóng một con tàu chủ yếu nằm trong khâu đóng kết cấu 

thép thân tàu và do đó ngành đóng tàu là một ngành sử dụng nhân công (nhất là công 

nhân) là chính. Hiện nay, xu hướng chung là tỷ trọng công và chi phí đóng thân tàu ngày 

càng giảm, các phần công việc có tính kỹ thuật cao ngày càng tăng. Trong những tàu chở 

khách du lịch hiện đại, tỷ lệ công việc lắp ráp trang thiết bị chiếm tới 80%, công việc đóng 

vỏ chỉ còn 20%.

Những con tàu hiện đại là những nhà máy nổi, khách sạn nổi tập trung hầu hết các thành 

tựu khoa học kỹ thuật mới nhất.

Đặc biệt, do cạnh tranh khốc liệt, các loại công việc có hàm lượng chất xám cao như thiết  

kế, lập kế hoạch sản xuất, quản lý sản xuất ngày càng quan trọng và là yếu tố cạnh tranh 

có tính quyết định để giảm giá thành, rút ngắn thời gian giao tàu. Những công việc đó 

ngày này đòi hỏi trình độ chuyên môn cao, phải sử dụng các công cụ hiện đại là những hệ 

thống máy tính-phần mềm phức tạp. Các công việc trên có thể chiếm tới 10% chi phí đóng 

một con tàu khách hiện đại và hơn nữa, có ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả các công việc 

còn lại.4

 1.2 PHƯƠNG THỨC TỔ CHỨC ĐÓNG TÀU THAY ĐỔI

 1.2.1 Toàn cầu hóa  

Ngành đóng tàu là một trong những ngành chịu ảnh hưởng của xu thế toàn cầu hóa rõ nét 

nhất thể hiện ở các mặt sau:

• Khách hàng: khách hàng đóng tàu (chủ tàu, brokers, nhà đầu tư,...) có thể ở khắp nơi 

trên thế giới. Do đó các công tác tiếp thị, đàm phán, hợp tác trong quá trình đóng, bảo 

hành, bảo trì, sửa chữa, trình độ kỹ thuật của nhà máy phải thích ứng.

• Các nguồn cung cấp vật tư, máy móc thiết bị và dịch vụ (thiết kế, đăng kiểm,...) được 

chuyên môn hóa cao độ trong phạm vi toàn cầu. Theo yêu cầu của khách hàng hoặc để 

đảm bảo chất lượng con tàu, nhà máy đóng tàu buộc phải sử dụng các nguồn cung cấp 
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đó.

• Cạnh tranh toàn cầu: ngành đóng tàu là ngành cạnh tranh toàn cầu khốc liệt nhất từ vài 

thập kỷ qua và hiện càng ngày càng gay gắt hơn với việc xuất hiện những cường quốc 

đóng tàu mới. Tầm vóc cạnh tranh diễn ra ở quy mô quốc gia, nhóm quốc gia (ví dụ 

nhóm các nước EU đã kiện Hàn quốc trước WTO vì cạnh tranh không lành mạnh 

trong đóng tàu5. Theo tính toán của EU, liên tục trong giai đoạn 1999-2003, các nhà 

máy đóng tàu Hàn quốc nhận đóng tàu dưới giá thành từ 4% đến 40%!!!6). Hai đặc 

điểm nổi bật làm cho cạnh tranh gay gắt là: cung (năng lực đóng tàu) luôn luôn lớn 

hơn cầu (nhu cầu đóng mới) - trừ vài năm gần đây - và sự hỗ trợ của các chính phủ cho 

ngành đóng tàu thường được xem như một ngành công nghiệp chiến lược có liên quan 

đến an ninh quốc gia. 

 1.2.2 Nhà máy lắp ráp   tàu  

Trước đây, các nhà máy đóng tàu thường tổ chức khép kín, tự thực hiện hầu hết các công 

đoạn sản xuất. Do bối cảnh thay đổi: tính kỹ thuật của tàu ngày càng cao, trang thiết bị 

hiện đại, cạnh tranh gay gắt đòi hỏi giao tàu nhanh, giá hạ, chất lượng tốt làm cho phương 

thức tổ chức sản xuất khép kín không còn hiệu quả. Việc phân công chuyên môn hóa tất 

yếu diễn ra, các nhà máy ngày càng có xu hướng thuê các nhà thầu phụ làm nhiều các 

công đoạn sản xuất có tính chuyên môn hóa: sơ chế tôn, chế tạo lắp ráp các hệ thống ống, 

chế tạo các phân tổng đoạn, .... (xem 7)Đã có những nghiên cứu đánh giá rằng 70% giá trị 

gia tăng của con tàu đến từ các nhà thầu phụ và xu hướng này được xem như một trong 

các chiến lược giảm chi phí1 . Các nhà máy chính biến thành “tổng thầu” (system leader) 

và tập trung vào các hệ thống lắp ráp bán tự động. Ba nhà máy hiện đại nhất châu Âu được 

xây dựng theo hướng này1 .

Ngược lại, để nâng cao hiệu quả sử dụng các tài nguyên của nhà máy (mặt bằng, nhân lực, 

trang thiết bị,...), các nhà máy đóng tàu cũng luôn luôn tìm kiếm các công việc thầu phụ 

cho các nhà máy khác để tận dụng các tài nguyên còn rỗi của mình.

Xu hướng thầu phụ mạnh và hiệu quả đến mức các nhà máy vốn là đối thủ cạnh tranh với 

nhau nhiều khi liên kết lại để cùng thực hiện một hợp đồng.

Xu hướng thầu phụ này làm phức tạp hóa công tác quản lý, tổ chức sản xuất lên rất nhiều. 

Việc lập kế hoạch sản xuất kết hợp được chặt chẽ công việc của nhiều đơn vị khác nhau, 

quản lý, kiểm soát được các công việc đó trong quá trình thi công đòi hỏi những năng lực, 

kỹ năng quản lý mới, công cụ quản lý mới ứng dụng tin học sẽ xét đến ở phần sau.

Trước nguy cơ không cạnh tranh được với Nhật, Hàn quốc, Trung quốc trong thị trường 
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đóng tàu thương mại, Mỹ đang triển khai một dự án quốc gia củng cố, nâng cấp ngành 

đóng tàu với tổng số vốn đầu tư khoảng 400 triệu USD kéo dài từ năm 2000 đến nay. 

Trong sáu lĩnh vực định hướng đầu tư chính, công nghệ thông tin là lĩnh vực đứng thứ hai 

về lợi nhuận đem lại cũng như về số vốn đầu tư8.

Ngành công nghiệp tàu thủy các nước thuộc Liên hiệp châu Âu (EU) cũng đang triển khai 

chương trình LeaderSHIP 20152 với mục tiêu giành lại vị trí đã mất vào tay các nước 

đóng tàu châu Á. Một trong các hướng nghiên cứu phát triển của ngành đóng tàu Đức là 

công nghệ thông tin1

 2 ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG NGÀNH CÔNG 

NGHIỆP TÀU THỦY

Ngành công nghiệp tàu thuỷ trước tiên cũng là một ngành kinh doanh. Bởi vậy nó có các 

đặc điểm chung về kinh doanh và có thể áp dụng được các ứng dụng tin học dành cho kinh 

doanh (ở mức độ và có sửa đổi cho phù hợp với đặc điểm riêng của ngành), ví dụ: các 

phần mềm quản lý khách hàng, quản lý bán hàng, v.v... Tất nhiên số lượng khách hàng của 

một công ty đóng tàu nhỏ hơn nhiều so với một ngân hàng hoặc một hãng thương mại và 

đặc điểm cần quản lý về khách hàng trong đóng tàu cũng có những nét đặc thù riêng.

Ngành công nghiệp tàu thủy hiện đại có hai đặc điểm ảnh hưởng đến ứng dụng tin học: Là 

một ngành công nghiệp chế tạo có tính kỹ thuật (engineering-based) và tính công nghệ cao 

(high technology). Do đó ngành có thể ứng dụng tất cả các công nghệ, sản phẩm tin học đã 

dùng trong các ngành công nghiệp công nghệ cao khác. Thực tế, một số sản phẩm tin học 

thường được phát triển và ứng dụng trong những ngành chế tạo máy bay, ô tô, hàng không 

vũ trụ,... trước rồi sửa đổi áp dụng cho đóng tàu.

Cấu trúc hệ thống tin học (IT structures) trong một nhà máy công nghiệp thường có các 

thành phần sau 9:

HỆ THỐNG TIN HỌC CÔNG NGHIỆP

Quản  lý  Quan  hệ 

Khách hàng

(CRM-Customer 

Relationship 

Management) 

Quản lý Mạng lưới 

Cung cấp

(SCM-Supply  Chain 

Management)

Quản lý Nguồn lực 

Doanh nghiệp

(ERP-Enterprise 

resource planning) 

Quản  lý  Vòng  đời 

Sản phẩm

(PLM-Product 

Lifecycle 

Management )

Table 1: Các thành phần chính trong một hệ thống tin học công nghiệp

Các thành phần trên không bắt buộc phải hiện diện như từng hệ thống tin học riêng biệt. 

Trong nhiều trường hợp chúng tích hợp, đan xen vào nhau dưới dạng các mô đun thành 
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phần. Tên gọi của các hệ thống cũng có thể không giống tên đã nêu ở trên nhưng bản chất 

thì vẫn là một.

Mặt khác, ngành đóng tàu cũng giống như ngành xây dựng, lắp máy,... là những ngành sản 

xuất đơn chiếc (hoặc hàng loạt nhỏ) theo từng hợp đồng (project-driven, make-to-order). 

Đặc điểm này ảnh hưởng lớn đến tổ chức sản xuất cũng như các ứng dụng tin học.

Dưới đây, ta sẽ xem xét lần lượt từng thành phần trong hệ thống tin học nêu trên.

 2.1 QUẢN LÝ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG

Hệ thống Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM) gồm 3 phần chính:

• Tác nghiệp: tự động hóa các khâu marketing, bán hàng (sales) và dịch vụ khách 

hàng (customer service).

• Phân tích hành vi khách hàng

• Hợp tác với khách hàng qua phone, fax, email, web, tin nhắn sms, quan hệ cá 

nhân,...

Chi tiết về hệ Quản lý Quan hệ Khách hàng xin xem một ví dụ trong Phụ lục A.

Đặc điểm nổi bật trong đóng tàu là khách hàng (chủ tàu) có quan hệ hợp tác rất chặt chẽ, 

sâu sắc, chứa đựng nhiều thông tin và ảnh hưởng rất lớn đến toàn bộ quá trình sản xuất. 

Chủ tàu có thể tham gia, thậm chí có vai trò quyết định trong các quá trình:

• Các giai đoạn trong quá trình thiết kế (Lập nhiệm vụ thư thiết kế, xây dựng và 

duyệt phương án tàu, xây dựng đặc tả kỹ thuật của tàu, chọn lựa trang thiết bị, ....).

• Các giai đoạn trong quá trình thi công (chọn phương án thi công, công nghệ thi 

công, thử nghiệm thu từng hạng mục, ...)

• Đưa ra các yêu cầu riêng biệt, yêu cầu sửa đổi trong suốt quá trình từ lúc thiết kế 

đến khi bàn giao và cả trong quá trình khai thác, sửa chữa, hoán cải,... tàu.

Vì vậy, hệ thống giao tiếp với chủ tàu của nhà máy đóng tàu phải đảm bảo:

•  Trình bày vấn đề với chủ tàu một cách thật dễ hiểu, trực quan, tốt nhất là qua mô 

hình 3D ở mọi nơi, mọi lúc. Ví dụ: một chủ tàu ngồi ở Anh, trong giờ làm việc 

(lệch -7h so với giờ Việt nam) vẫn có thể xem xét các vấn đề về con tàu của họ 

đang đóng tại Việt nam qua mạng Internet.

• Lưu giữ, hệ thống hóa được các yêu cầu của chủ tàu trong suốt quá trình đóng 

trong một cơ sở dữ liệu thích hợp.
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Và đặc biệt các hệ thống khác trong nhà máy phải đáp ứng nhanh với các yêu cầu, các 

thay đổi của chủ tàu. Đây là một trong những yêu cầu cạnh tranh trong ngành đóng tàu 

hiện nay.

 2.2 QUẢN LÝ MẠNG LƯỚI CUNG CẤP

Bộ phần mềm Quản lý Mạng lưới Cung cấp hỗ trợ việc lập kế hoạch cung cấp, thực hiện 

kế hoạch và điều hành mạng lưới cung cấp vật tư, trang thiết bị, thành phẩm và bán thành 

phẩm, dịch vụ đến đúng chỗ và đúng lúc phục vụ cho một dự án đóng tàu.

Nói ngắn gọn, mục tiêu của quản lý mạng cung cấp là: đưa những thứ cần thiết đúng số 

lượng, đúng chất lượng đến đúng chỗ và đúng lúc.

Mạng lưới cung cấp trong định nghĩa trên bao gồm hai thành phần:

• Mạng cung cấp nội bộ: các vật tư, trang thiết bị từ các kho trong nhà máy, các bán 

thành phẩm từ các vị trí sản xuất trong nhà máy (chi tiết, phân, tổng đoạn,...) phải 

được cung cấp đến các vị trí cần thiết tiếp theo đúng lúc và đúng chỗ. Ví dụ: một 

chi tiết vỏ sau khi được ép trên máy ép phải được đưa đến vị trí lắp ráp tiếp theo 

đúng theo kế hoạch.

• Mạng cung cấp bên ngoài nhà máy: các vật tư, trang thiết bị, dịch vụ (thiết kế, 

đăng kiểm,...) mua ngoài phải có mặt tại đúng chỗ, đúng lúc theo kế hoạch, hạn 

chế lưu kho tối đa. Đặc biệt với xu hướng tăng cường sử dụng các nhà thầu phụ 

như trên đã nói, các bán thành phẩm, thành phẩm của các nhà thầu phụ cùng với 

máy móc, trang thiết bị sản xuất và công nhân của họ phải có mặt đúng lúc, đúng 

chỗ trong nhà máy và hoàn thành công việc theo đúng kế hoạch đã thỏa thuận.

Việc quản lý mạng lưới cung cấp sao cho những thứ cần thiết luôn có mặt đúng lúc, đúng 

chỗ có hai tác dụng:

• Đảm bảo cho quá trình đóng tàu luôn diễn ra trơn tru, liên tục không bị tắc nghẽn ở 

một khâu nào do phải chờ đợi những thứ còn thiếu. Do đó giảm thời gian chết, rút 

ngắn thời gian đóng tàu – một trong những tiêu chí cạnh tranh hàng đầu hiện nay. 

• Giảm chi phí chung do: 

a) Giảm chi phí lưu kho. Trong một hệ thống lý tưởng, mọi thứ cần thiết đều 

được đưa đến vị trí đúng lúc, không sớm không muộn và sau khi xong việc 

được đưa tiếp sang vị trí khác. Do đó giảm diện tích kho bãi, chi phí lưu 

kho.
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b) Giảm chi phí tài chính (lãi vay ngân hàng) do lưu kho, do làm sớm hơn mức 

cần thiết.  

Quản lý mạng lưới cung cấp là vấn đề phức tạp nhất, hiệu quả nhất và cần thiết nhất – vấn 

đề trung tâm – trong quản lý đóng tàu hiện nay10.
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 2.3 CÁC GIAI ĐOẠN SẢN XUẤT VÀ CÔNG CỤ TIN HỌC TƯƠNG ỨNG

THIẾT KẾ LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT

 Kỹ thuật sản phẩm

(Product Engineering)

Kỹ thuật sản xuất

(Manufacturing Engineering)

Tiến độ Sản xuất

(Production Schedule)

Thiết kế sơ bộ

(Pre-design)

Kế hoạch lắp ráp

(Assembly Strategy)

Tiến độ

(Scheduling)

       Thiết kế kỹ thuật

       (Basic design)

        Kế hoạch chuẩn bị sản xuất

        (Tooling Strategy)

          Chế tạo 

            (Manufacturing)

                    Thiết kế chi tiết

                   (Detailed Design)

                Thiết kế các công đoạn

                 (Process Design)

                 Lắp ráp

                   (Assembly)

                            Triển khai           

                                      (Ramp-Up)

                      Vận chuyển 

                          (Shipping)

Công cụ tin học

CAD/CAE/PDM MPM (CIM)/MDM ERP/MES
Làm cái gì?

-Cấu trúc tàu (Product 

Structures)

- Mô hình 3 chiều của tàu (3D 

Models)

- Mô phỏng ảo tàu (Product 

Mock-up)

- Bảng kê chi tiết (Parts Lists)

- Các bản vẽ (Drawings)

- Đặc tả kỹ thuật 

(Specifications)

- Các bản tính (Design 

Analysis)

Làm như thế nào?

- Trình tự lắp ráp (Assembly 

Structures)

- Các công đoạn chế tạo 

(Manufacturing Processes)

- Các công đoạn lắp ráp (Assembly 

Processes)

- Kiểm tra và thử (Inspection/Test 

Processes).

- Thiết kế chuẩn bị sản xuất 

(Designed Tooling)

- Các chương trình cho máy NC

- Bản vẽ chế tạo (Manufacturing 

Sketches)

- Lệnh sản xuất (Work Instructions)

- ....

Khi nào thực hiện?

- Bảng tiến độ (Schedules)

-  Các  đơn  hàng  mua  vật  tư, 

trang thiết bị (Purchase Oders)

-  Thông  báo  vận  chuyển 

(Shippping Notices)

-  Chế  tạo  các  chi  tiết  (Part 

Production)

- Kế hoạch tài chính (Finance)

- Kế hoạch Nhân sự

Hình 1: Các giai đoạn sản xuất và công cụ tin học tương ứng.

 2.4 THIẾT KẾ CÓ TRỢ GIÚP BẰNG MÁY TÍNH (Computer Aided Design – 

CAD): 

Mặc dù tên gọi bao hàm một nội dung rất rộng, các phần mềm CAD thường chủ yếu dùng 

hỗ trợ trong khâu thiết kế hình học và các nội dung liên quan đến hình học. Trong thiết kế 

tàu, các nội dung CAD gồm:
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• Thiết kế hình học vỏ tàu (3 chiều)

• Thiết kế hình học kết cấu thép thân tàu (3 chiều)

• Tạo mô hình vật thể (solid modelling): gán các yếu tố vật lý như loại vật liệu, 

trọng lượng, trọng tâm, phần đặc, phần rỗng,... vào mô hình hình học đã tạo.

• Thiết kế các cụm lắp ráp và tạo bản vẽ lắp ráp 3 chiều.

• Tự động tạo các bản vẽ kỹ thuật (2 chiều, 3chiều) từ mô hình vật thể. Khác với 

cách vẽ bằng tay, phần mềm có khả năng tự tạo ra các bản vẽ kỹ thuật 3 chiều 

nhất là các bản vẽ phương án và lắp ráp đễ dễ quan sát và sản xuất hơn.

• Kiểm tra thiết kế theo các điều kiện thiết kế, tiêu chuẩn, quy phạm, công ước,…

(ví dụ: kiểm tra các đường ống có bị chèn lên nhau không).

• Mô phỏng thiết kế thay cho việc làm mô hình thật.

• Tự động xuất ra các bản vẽ chế tạo (2 chiều, 3 chiều), bảng kê vật liệu.

• Trao đổi dữ liệu với các phần mềm khác và với các máy gia công.

• Tự động tính toán khối lượng, trọng tâm, diện tích, chiều dài đường hàn,.. các chi 

tiết và cụm lắp ráp.

• Gắn kết các chi tiết, cụm, toàn tàu theo các tham số (khi thay đổi một tham số, 

một kích thước các chi tiết, cụm,.. liên quan tự động thay đổi theo, các thông số 

liên quan được tự động tính toán lại).

• Tối ưu hóa thiết kế.

• Dùng các công cụ trực quan: biểu đồ các loại độ cong, biểu đồ màu độ cong,… 

để kiểm tra và điều chỉnh độ trơn của vỏ tàu.

 2.5 KỸ THUẬT CÓ TRỢ GIÚP BẰNG MÁY TÍNH (Computer Aided 

Engineering – CAE)

Dùng máy tính và công nghệ số để hỗ trợ các công tác kỹ thuật như tính toán thiết kế, tối 

ưu hóa, kiểm tra sai sót, … của một bản thiết kế.

Trong thiết kế tàu, CAE có các nội dung:

• Tính toán ứng suất và biến dạng kết cấu thân tàu bằng phương pháp phần tử hữu 

hạn (Finite Element Analysis – FEA hoặc Finite Element Method – FEM).
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• Tính toán thủy động bằng máy tính (Computational fluid dynamics – CFD).

• Tính ổn định, cân bằng

• …. Và các tính toán kỹ thuật khác.

Trong một nội dung tính toán CAE thường có ba giai đoạn:

• Tiền xử lý: lập mô hình tính, xác định các điều kiện môi trường tác động lên mô 

hình (Ví dụ: trong phương pháp phần tử hữu hạn chia hệ thống thành các phần 

tử, xác lập các điều kiện liên kết, các tải trọng tác dụng). 

• Xử lý: giải bài toán trên máy tính (ví dụ: giải hệ phương trình của phương pháp 

phần tử hữu hạn).

• Hậu xử lý: biểu diễn các kết quả thu được ở bước trên dưới dạng trực quan để hỗ 

trợ cho việc ra quyết định (ví dụ: biểu diễn ứng suất, biến dạng dưới dạng các 

biểu đồ hình học, biểu đồ màu).

Các phần mềm CAE có thể độc lập hoặc tích hợp trong phần mềm CAD. Một ví dụ về các 

phần mềm CAD/CAE dùng trong đóng tàu có thể xem tại 

http://www.dnv.com/software/all/. 

 2.6 QUẢN LÝ DỮ LIỆU SẢN PHẨM (Product Data Management - PDM)

Dữ liệu sản phẩm (Product Data): là toàn bộ các dữ liệu kỹ thuật của một chi tiết, một bộ 

phận, một sản phẩm trong suốt vòng đời của nó. Các dữ liệu này có trong mọi công đoạn 

thiết kế, tính toán, chế tạo, thử, khai thác, giám sát, bảo trì,… sản phẩm.

Xét ví dụ một tấm tôn vỏ có các dữ liệu liên quan sau:

• Dữ liệu thiết kế: Các thông số hình học: kích thước, độ cong, chiều dầy, đặc 

trưng hình học v.v…., các bản vẽ liên quan (3 chiều và 2 chiều), các thông số vật 

lý: loại vật liệu, trọng lượng, trọng tâm, v.v…

• Dữ liệu chế tạo: các đường cắt, các lỗ khoan hoặc khoét, mã hiệu chi tiết, các chỉ 

dẫn về lắp ráp, các đường hàn, chế độ hàn, các diện tích sơn, chế độ sơn v.v…

..Các dữ liệu này phải được ghi dưới dạng sao cho phần mềm của các máy gia 

công hiểu được, ví dụ: đường nào là đường cắt, đường nào là đường vạch dấu.

• Dữ liệu kiểm tra chất lượng: dung sai kích thước, hình dáng, v.v…

• Dữ liệu khai thác: các số liệu đo đạc kiểm tra (độ mòn, các vết nứt,...), sửa chữa, 
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các hình chụp trong những lần lên đà.

• …….

Khi thiết kế, các dữ liệu này được xác định dần qua các bước thiết kế và lưu vào một cơ sở 

dữ liệu toàn tàu. Đến các công đoạn cần thiết, ví dụ khi đưa ra cắt và vạch dấu, các dữ liệu 

cần thiết sẽ được lấy ra từ cơ sở dữ liệu và chuyển cho máy cắt CNC.

Như ví dụ trên cho thấy, dữ liệu sản phẩm rất đa dạng, nhiều loại, hình thức khác nhau 

(meta data). Tập hợp các dữ liệu của các chi tiết, các bộ phận, các hệ thống và của toàn bộ 

con tàu tạo nên mô hình sản phẩm (product model) – đối với ngành đóng tàu là mô hình 

tàu. Mô hình tàu theo định nghĩa trên rộng hơn khái niệm mô hình hình học của tàu dưới 

dạng hình vẽ 2 chiều, 3 chiều.

Tập hợp các dữ liệu mô hình sản phẩm được lưu trữ trong các cơ sở dữ liệu và được quản 

lý bằng phần mềm Quản lý Dữ liệu sản phẩm (Product Data Management Software). Hiện 

nay, phần lớn các phần mềm CAD/CAE và phần mềm thiết kế tàu đều có module Quản lý 

Dữ liệu sản phẩm để quản lý riêng phần dữ liệu thiết kế. FORAN (www.foran.es) lưu dữ 

liệu  trong  cơ  sở  dữ  liệu  Oracle  và  dùng  module  FTEAM  để  quản  lý. 

SHIPCONSTRUCTOR (www.shipconstructor.com) quản lý dữ liệu trong cơ sở dữ liệu 

SQL Server. TRIBON (hiện nay là AVEVA www.aveva.com) có mô hình thông tin sản 

phẩm (Product Information Model – PIM) 11

 2.7 SẢN XUẤT CÓ TRỢ GIÚP BẰNG MÁY TÍNH (Computer Aided 

Manufacturing – CAM)

Các công đoạn sản xuất có sử dụng máy tính để  điều khiển, theo dõi, hiệu chỉnh máy 

móc, thiết bị . Các máy được sử dụng ở đây là dạng máy điều khiển bằng chương trình số 

(Numerical Control – NC) như máy cắt, máy uốn ống, uốn sườn, máy hàn tự động,...

Các máy điều khiển bằng chương trình số những thế hệ đầu tiên (từ thập niên 50 đến thập 

niên 70) được điều khiển bằng các chương trình viết dưới dạng mã máy, đục trên các bìa 

đục lỗ hoặc băng giấy. Mỗi máy có bộ phận đọc các bìa hoặc băng đục lỗ và hoạt động 

theo lệnh đã ghi trên đó. Đến thập niên 80, xuất hiện các máy điều khiển bằng chương 

trình số trên máy tính (Computer Numerical Control – CNC). Những thế hệ máy CNC đầu 

tiên được điều khiển bởi các máy tính minicomputer truyền lệnh đến bộ xử lý của máy qua 

đường mạng. Khác với máy NC, chương trình điều khiển máy CNC có thể thay đổi được 

trên máy tính. Từ những thập niên 90 trở đi, khi máy tính cá nhân (Personal Computer – 

PC) trở nên phổ biến, nó được dùng để điều khiển các máy CNC và ngoài tính năng lập 

trình điều khiển, nó còn cho phép theo dõi máy CNC: các thông số hoạt động của máy 
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CNC được thể hiện dưới dạng số hoặc đồ thị trên màn hình máy tính.

Các máy điều khiển bằng chương trình số trực tiếp (Direct Numerical Control – DNC) có 

môt máy tính bên ngoài nối vào máy gia công. Khi chương trình điều khiển quá lớn (ví dụ 

khi gia công các bề mặt phức tạp), bộ nhớ của bộ điều khiển máy gia công không chứa nổi 

thì chương trình điều khiển được lưu trong máy tính. Máy tính sẽ gửi trực tiếp từng đoạn 

chương trình kế tiếp nhau đến máy gia công. Việc điều khiển máy thực hiện trực tiếp từ 

bàn phím.

Từ DNC còn được hiểu là hệ thống máy điều khiển phân tán (Distributed Numerical 

Control – DNC). Một máy tính được dùng điều khiển nhiều máy gia công CNC qua hệ 

thống mạng. Kiểu hệ thống này làm giảm được thời gian chuẩn bị lập trình cho từng máy 

CNC, rút ngắn thời gian chuẩn bị sản xuất.

Các hệ thống CAM tiên tiến được tích hợp với hệ thống CAD: dữ liệu thiết kế thi công 

(production design) được chuyển thẳng từ phần mềm thiết kế vào các máy thi công, một 

máy tính có thể điều khiển nhiều máy thi công đồng thời. Hiện nay, một số nhà máy đóng 

tàu của VINASHIN đang ở giai đoạn này.

Các bộ phần mềm lớn dùng trong thiết kế tàu hiện nay như CATIA, TRIBON, FORAN,…

tích hợp cả ba nội dung CAD, CAE, CAM thực hiện Quản lý vòng đời sản phẩm trên mô 

hình 3 chiều. Vấn đề này sẽ nói ở phần sau.

 2.8 SẢN XUẤT CÓ TÍCH HỢP MÁY TÍNH(Computer Integrated Manufacture- 

CIM). 

Là sự tích hợp toàn bộ các hoạt động của một cơ sở sản xuất bằng các hệ thống máy tính 

và truyền dẫn dữ liệu theo một quan điểm quản lý mới nhằm cải thiện hiệu quả của tổ chức 

và của con người12.

Một hệ thống sản xuất có tích hợp máy tính là hệ thống sản xuất có:

•  Máy tính và mạng máy tính là những thành phần không thể thiếu.

•  Các thông tin cần thiết cho sản xuất được quản lý tập trung, luôn được cập nhật, 

chính xác và thống nhất cho toàn hệ thống.

• Mọi cá nhân, bộ phận, tổ chức có liên quan đều có thể truy cập được các thông 

tin cần thiết.

Các  thành  phần  của  một  hệ  thống  CIM  gồm:  CAD,  CAM,  CAPP (Computer-Aided 

process planning – lập kế hoạch sản xuất có hỗ trợ bằng máy tính), CAQ (Computer-
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Aided quality assurance – bảo đảm chất lượng có hỗ trợ bằng máy tính).

Trong các hệ thống CIM, mọi thông tin cần thiết cho sản xuất được cung cấp qua hệ thống 

máy tính đến mọi công đoạn thiết kế, chế tạo, vận chuyển, phân phối,... Các nhà máy đóng 

tàu Nhật đã triển khai CIM nhiều năm trước đây và đến năm 1997 bắt đầu tiến hành dự án 

ACIM (Advanced CIM).

 2.9 QUẢN LÝ CÁC QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT (Manufacturing Process 

Management – MPM)

Các hệ thống CIM hiện nay được bao hàm trong một hệ thống đầy đủ và hoàn chỉnh hơn 

gọi là Hệ thống Quản lý các quá trình sản xuất MPM.

Hệ thống Quản lý các quá trình sản xuất (MPM) gồm các phần mềm tích hợp dùng để 

thiết kế các quá trình sản xuất và quản lý các quá trình đó.

Dữ liệu đầu vào của hệ thống này là các hồ sơ thiết kế kỹ thuật của sản phẩm được tạo ra 

bởi hệ thống CAD/CAE và quản lý bởi hệ thống quản lý Dữ liệu Sản phẩm PDM.

Dữ liệu đầu ra là kế hoạch sản xuất, bảng kê vật tư, các chương trình điều khiển máy 

CNC, các phiếu giao việc cụ thể,... Tóm lại là tất cả các dữ liệu trả lời cho câu hỏi “Sản 

phẩm được chế tạo như thế nào?” (Xem hình 1). Các nội dung cụ thể của hệ thống MPM 

như sau 13:

 2.9.1 Lập kế hoạch sản xuất (Production process planning):   

Trong phần này, sản phẩm được xem xét phân tách ra thành các bộ phận phù hợp với điều 

kiện sản xuất của nhà máy. Người lập kế hoạch sẽ quyết định bộ phận nào mua ngoài, bộ 

phận nào tự sản xuất và các công đoạn sản xuất cụ thể để tạo ra sản phẩm toàn bộ. Trong 

giai đoạn này  chưa quan tâm đến tiến độ sản xuất theo thời gian mà chỉ thiết kế các 

công việc cần phải làm để tạo ra sản phẩm. Các nội dung gồm:

• Lập phương án sản xuất (Manufacturing concept planning)

• Tính toán, bố trí các dây chuyền sản xuất (Factory layout planning and analysis)

− Mô phỏng các dây chuyền sản xuất (work flow simulation.)

− Lập kế hoạch lắp ráp (walk-path assembly planning)

− Tối ưu hóa bố trí sản xuất (plant design optimization)

• Cân bằng tải cho dây chuyển sản xuất (Mixed model line balancing): phát hiện và 

giảm tải cho các dây chuyền bị quá tải, điều chỉnh từ nơi nặng tải sang nơi nhẹ 
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tải,...ngay trong quá trình lập kế hoạch sản xuất.

• Cân bằng tải cho các vị trí sản xuất (Workloads on multiple stations.): tương tự như 

trên với từng vị trí sản xuất.

• Mô phỏng các công đoạn (Process simulation): mô phỏng bằng các mô hình động 

trên máy tính. Các mô hình này hoạt động với các kích thước thật, các tốc độ và 

thời gian thực. Từ đó có thể: a/phát hiện các sai sót (va chạm, thiếu chỗ, ...), b/ tự 

động bấm giờ để xác định thời gian tiêu tốn, c/so sánh nhiều phương án và chọn 

lựa phương án tối ưu.

• Mô phỏng nhân thể học và đánh giá các công tác lắp ráp. (Ergonomic simulation 

and assessment of production assembly tasks): mô phỏng trên máy tính người công 

nhân làm việc trong một điều kiện cụ thể. Từ đó: a/ phát hiện các tính huống nguy 

hiểm, không an toàn hoặc không thực hiện được, b/điều chỉnh quy trình công việc 

để đạt năng suất cao hơn, an toàn hơn.

• Lập kế hoạch sử dụng các tài nguyên của nhà máy (Resource planning)

• Lập bảng kê vật tư sản xuất (mBOM – Manufacturing Bill of Materials) 

 2.9.2 Sản xuất có trợ giúp bằng máy tính (Computer-aided manufacturing - CAM)   

• Lập trình cho máy điều khiển bằng chương trình số (Numerical control - CNC )

• Lập trình cho máy điều khiển bằng chương trình số trực tiếp (Direct numerical 

control - DNC).

• Thiết kế, bố trí sử dụng công cụ, trang thiết bị sản xuất (Tooling/equipment/fixtures 

development)

• Cài đặt người máy và lập trình offline (Tooling and Robot work-cell  setup and 

offline programming- OLP) 

 2.9.3 Tạo các phiếu lệnh sản xuất (Generation of shop floor work instructions)  

Sau khi các thiết kế thi công, phương án sản xuất đã được lựa chọn, phần mềm tự động tạo 

ra các lệnh sản xuất dưới dạng bản vẽ thi công và các phiếu lệnh.

 2.9.4 Tính toán thời gian và chi phí (Time and cost estimates)  

 2.9.5 Đảm bảo chất  lượng sản phẩm có trợ giúp bằng máy tính (Computer-aided   

quality assurance - CAQ) 

• Phân tích các hình thức hư hỏng và hậu quả (FMEA - Failure mode and effects 

analysis).
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• Kiểm soát chất lượng bằng thống kê (SPC-  Statistical process control )

• Lập trình, sử dụng máy đo tọa độ (Coordinate-Measuring Machine - CMM) 

• Phân tích chuỗi dung sai dùng mô hình PMI (Tolerance stack-up analysis using 

PMI models).

 2.9.6 Ứng dụng các tài nguyên tri thức của nhà máy vào thiết kế sản xuất:  

Kho tài nguyên tri thức của nhà máy gồm có các chủng loại sau:

• Các công đoạn sản xuất tiêu chuẩn (Standard Processes).

• Các công đoạn sản xuất đặc biệt (Specific Processes)

• Thư viện các công cụ sản xuất (Tool & Tooling Library)

• Thư viện các vị trí sản xuất (Work Centers Library)

• Know-how sản xuất của nhà máy.

Qua thực tiễn sản xuất, mỗi nhà máy đúc rút các kinh nghiệm hình thành nên các cách làm 

tốt nhất (còn gọi là thực tiễn tốt nhất- Best Practise) trong từng trường hợp cụ thể. Những 

kinh nghiệm, cách làm tốt nhất này được thể hiện trong việc tổ chức các công đoạn sản 

xuất,  quy trình sản xuất, know-how – là những tài nguyên tri thức của nhà máy – và được 

lưu trữ trong kho tài nguyên này để khi cần có thể sử dụng được.

Hệ thống MPM sẽ có các công cụ để tỉm kiếm, tra cứu (query tools) kho tài nguyên nói 

trên để dùng vào quá trình thiết kế sản xuất14.

 2.9.7 Quản lý dữ liệu sản xuất (Manufacturing Data Management-MDM):   

Toàn bộ các dữ liệu sản xuất được quản lý tập trung trong một cơ sở dữ liệu tương tự như 

quản lý dữ liệu sản phẩm PDM

Một ví dụ về hệ thống MPM có thể xem tại 

http://www.polycapp.com/English/1_1_Transportations_&_Heavy_Equipment.asp

Một trong những hướng hiện đại nhất của MPM đang được triển khai là mô phỏng quá 

trình đóng tàu trên máy tính, tạo nên một nhà máy đóng tàu ảo (virtual shipyard) dựa trên 

kỹ thuật sản xuất số hóa (digital manufacturing). Các quá trình lập kế hoạch sản xuất, chi 

tiết hóa và khả thi hóa các công đoạn, mô hình hóa các tài nguyên và mô phỏng hóa các 

công đoạn quan trọng nhất được thực hiện trực quan trên máy tính. Mục tiêu nhằm rút 

ngắn thời gian chuẩn bị sản xuất,  loại bỏ các công việc thừa,  tận dụng tối đa các tài 

nguyên (trang thiết bị, mặt bằng, nhân công) của nhà máy (xem 15 và 16). Năm 1999, đăng 

kiểm DNV đã khai trương nhà máy đóng tàu ảo đầu tiên (trong lĩnh vực đăng kiểm) tại 
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trường đại học kỹ thuật Gdansk, Ba lan17. Năm 2003, một trong những nhà máy đóng tàu 

lớn nhất thế giới Samsung Heavy Industries Co. Ltd (SHI) đã đầu tư 5 triệu USD, tổ chức 

một tổ hợp nghiên cứu để xây dựng nhà máy đóng tàu ảo. Khi hoàn thành, SHI sẽ điều 

hành song song hai nhà máy: nhà máy thực và nhà máy ảo tại Koje18.

 2.10 QUẢN LÝ  NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP (Enteprise Resources Planing - 

ERP): 

Như mọi nhà máy sản xuất công nghiệp khác, hệ thống máy tính chính trong quản lý các 

nhà máy đóng tàu là hệ thống Quản lý nguồn lực doanh nghiệp (Enterprise Resources 

Planing – ERP).

Hệ thống Quản lý Nguồn lực Doanh nghiệp là một hệ thống mạng máy tính và phần mềm 

tích hợp chặt chẽ với nhau hỗ trợ việc quản lý hầu hết các quá trình hoạt động (business 

process) chính trong nhà máy: quản lý kế hoạch sản xuất, quản lý vật tư và kho, quản lý kỹ 

thuật, quản lý mua sắm, quản lý tài chính-kế toán, quản lý nhân sự,... Hệ thống gồm nhiều 

môđun phần mềm ứng với từng chức năng quản lý.

Tính chất tích hợp của hệ thống thể hiện ở các điểm sau:

• Dùng chung một cơ sở dữ liệu. Do đó, mỗi dữ liệu cần thiết chỉ được tạo ra và lưu 

giữ một lần.

• Mỗi bộ phận tạo ra và quản lý dữ liệu cho nhu cầu riêng của mình đồng thời cung 

cấp phần dữ liệu cần thiết cho các bộ phận khác. Các bộ phận có thể dùng chung 

dữ liệu. Ví dụ: tên và mã số nhân viên do bộ phận Quản lý Nhân sự tạo ra và cung  

cấp cho tất cả các bộ phận khác cần đến. Do đó các môđun phần mềm phải tự 

động giao tiếp được với nhau, hỗ trợ nhau thực hiện các chức năng như một thể 

thống nhất.

• Tự động thực hiện các luồng công việc (work flow).

Đặc điểm nổi bật của ngành đóng tàu là sản xuất đơn chiếc (project industry, project-

driven production), quản lý mạng lưới cung cấp (SCM) là khó nhất và mang lại hiệu quả 

lớn nhất thường được lấy làm trung tâm hệ thống.

Hệ thống ERP một mặt quản lý chung các lĩnh vực hoạt động của nhà máy, mặt khác phải 

xây dựng được tiến độ cụ thể của quá trình đóng một con tàu căn cứ trên kế hoạch đóng 

về mặt kỹ thuật đã được xây dựng ở phần MPM (xem 2.9.1).

Hệ thống ERP theo định nghĩa ở trên có phạm vi rất rộng. Nói ngắn gọn nó có tham vọng 

tích hợp tất cả các ứng dụng trong một nhà máy vào thành một hệ thống, sử dụng một cơ 
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sở dữ liệu chung. Do đó, nhiều hệ thống ERP bao gồm luôn cả phần MPM. Tuy nhiên 

trong thực tế các hệ ERP thương mại thường gồm ít mô đun hơn. Một ví dụ về hệ ERP 

trong các nhà máy đóng tàu có thể xem tại www.logimatic.dk.  Một trong những bộ phần 

mềm ERP nổi tiếng là mySAP ERP (xem www.sap.com      và phụ lục A).

Về kỹ thuật nếu sử dụng chỉ một bộ phần mềm ERP của một hãng là tốt nhất vì các mô 

đun được tích hợp chặt chẽ, sử dụng chung một cơ sở dữ liệu. Tuy nhiên trong thực tế, 

người sử dụng thường chọn các mô đun của các hãng khác nhau mà họ cho là tốt nhất, phù 

hợp nhất, chấp nhận phải sử dụng nhiều cơ sở dữ liệu khác nhau và phải xây dựng giao 

diện để các mô đun đó giao tiếp được với nhau.

 2.11 QUẢN LÝ VÒNG ĐỜI SẢN PHẨM (Product Lifecycle Management– PLM)

Các bộ phần mềm Quản lý Vòng đời Sản phẩm là một trong 4 thành phần trụ cột của hệ 

thống tin học công nghiệp (xem Table 1). Đây là một loại sản phẩm tương đối mới, chứa 

trong nó nhiều  loại phần mềm đã nêu ở trên.

 2.11.1 Định nghĩa:  

Quản lý Vòng đời sản phẩm (PLM) là một khái niệm mới và rộng hơn PDM (Quản lý Dữ 

liệu Sản phẩm – Product Data Management). Có nhiều định nghĩa về PLM, dưới đây nêu 

vắn tắt một trong những định nghĩa đó và các khái niệm đi kèm. 19

“Quản lý Vòng đời Sản phẩm là một phương pháp chiến lược trong kinh doanh nhằm 

quản lý và sử dụng hiệu quả vốn tri thức của doanh nghiệp”

Vốn tri thức của doanh nghiệp (Corporate Intellectual Capital hoặc Intellectual Assets) 

được hiểu là toàn bộ những tri thức mà doanh nghiệp tích lũy được trong quá trình hoạt 

động, gồm:

1. Dữ liệu về Sản phẩm (Product Definition): toàn bộ thông tin về sản phẩm trong suốt 

vòng đời của nó từ lúc nghĩ ra ý tưởng tới lúc thanh lý. Gồm các thông tin mô tả sản 

phẩm (thiết kế, đặc tả kỹ thuật), thông tin về cách chế tạo sản phẩm (thiết kế chế tạo, 

kế hoạch chế tạo,…), thử, nghiệm thu, bán và giao hàng, sử dụng, bảo hành bảo trì, 

sửa chữa, thanh lý. 

2. Lịch sử sản phẩm (Product History): toàn bộ các thông tin liên quan đến hoạt động 

của doanh nghiệp để tạo ra sản phẩm.

3. Thực tiễn tốt nhất (Best Practice): kinh nghiệm hoạt động của doanh nghiệp sẽ làm 

hình thành nên những thực tiễn tốt nhất (best practice) trong hoàn cảnh cụ thể của 

doanh nghiệp. Ví dụ để hàn phân đoạn loại x thì nên tổ chức làm như thế nào, dùng thợ 

Page 18 of 26

http://www.sap.com/
http://www.logimatic.dk/


nào, máy hàn nào,… là nhanh và tốt nhất. Những thực tiễn tốt nhất đó trước đây lưu 

trong đầu con người nay được hệ thống hóa, số hóa để lưu trữ và sử dụng khi cần thiết. 

Thường thì những thực tiễn tốt nhất này được thể chế hóa thành các quy trình công 

nghệ, các công đoạn sản xuất tiêu chuẩn của nhà máy.

 2.11.2 Chức năng:  

Hệ thống tin học Quản lý Vòng đời Sản phẩm (dưới đây gọi tắt là hệ thống PLM) là một 

công cụ tin học hỗ trợ cho phương pháp kinh doanh chiến lược nói trên. Hai chức năng 

chính của hệ thống PLM là:

1. Quản lý hiệu quả vốn tri thức của doanh nghiệp: lưu trữ dữ liệu đảm bảo tính chính 

xác (accuracy), tính phổ dụng (currency),  tính toàn vẹn (integrity) và tính an toàn 

(security) của dữ liệu.

2. Hỗ trợ sử dụng hiệu quả vốn tri thức của doanh nghiệp: đảm bảo cung cấp các thông 

tin đầy đủ, đúng chỗ, đúng hình thức (format) cho đúng người hoặc phần mềm cần tới 

thông tin), vào đúng việc cần thông tin.

 2.11.3 Kiến trúc (PLM Architecture):  

Hệ thống PLM gồm 3 phần chính: hạ tầng cơ sở (Infrastructure), môi trường phát triển 

ứng dụng và tích hợp (Integration and Application Development Environment) và các 

phần mềm ứng dụng (Business Applications).
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1. Hạ tầng cơ sở (Infrastructure): 

a) Cơ sở dữ liệu: có hai loại: a/nhiều cơ sở dữ liệu khác nhau có chung một phần 

mềm giao diện và b/chỉ có một cơ sở dữ liệu. Trong các cơ sở dữ liệu này lưu trữ 

tất cả các thông tin về vốn tri thức của doanh nghiệp.

b) Các công cụ và dịch vụ chung: gồm các công cụ và dịch vụ cơ bản phục vụ cho 

người sử dụng và các phần mềm

• Dịch vụ truy cập tài nguyên hệ thống: tìm kiếm, in ấn

• Dịch vụ thông báo

• Các công cụ quan sát

• Các công cụ hợp tác: truy cập chung qua giao diện web, hội họp qua mạng,...

c) Các công cụ quản lý hệ thống

d) Các chức năng quản lý dữ liệu

• Quản lý cấu trúc và cấu hình sản phẩm 

Page 20 of 26

Hình 1: Kiến trúc hệ PLM



• Phân loại và tìm kiếm dữ liệu

• Tạo và tự động vận hành các luồng công việc (workflow)

• Quản lý dự án 

Môi  trường  phát  triển  và  tích  hợp  ứng  dụng  (Integration  and  Application 

Development Environment)

Hệ thống PLM không phải loại hệ thống chỉ cần xây dựng một lần là xong. Hệ thống sẽ 

sống và phát triển cùng với doanh nghiệp. Vì vậy trong hệ thống cần có một môi trường 

để phát triển các ứng dụng mới, nâng cấp, cải tiến các ứng dụng cũ và tích hợp các ứng 

dụng mua mới từ ngoài vào. Nói cách khác đây là một môi trường để lập trình và tích hợp 

các phần mềm ứng dụng.

Môi trường phát triển và tích hợp ứng dụng có hai loại công cụ: công cụ lập trình (bằng 

ngôn ngữ C, Java, ....) và công cụ tích hợp ứng dụng (Enterprise Application Integration – 

EAI Tools). Loại công cụ tích hợp có chức năng giúp các ứng dụng ngoài có thể giao tiếp 

hoặc tích hợp vào hệ thống PLM đã có.

Các phần mềm ứng dụng (Business Applications)

Các phần mềm ứng dụng thực hiện các chức năng của hệ thống PLM: thiết kế, lập dự toán, 

lập kế hoạch, .... Các phần mềm này gồm các loại:

• Các công cụ và thành phần (Tools and components): thực hiện các chức năng 

phần mềm cơ bản, dùng để xây dựng các chức năng cao cấp hơn

• Các mô đun ứng dụng (Application Modules): thực hiện các chức năng chuyên 

dụng. Ví dụ: CAD.

• Các bộ phần mềm (Applications Suites): gồm nhiều mô đun liên hệ đóng gói 

chung với nhau. Ví dụ các bộ phần mềm MCAD (Mechanical CAD) gồm CAD, 

CAM và CAE.

• Các giải pháp công nghiệp (Industry Solutions): Các phần mềm và bộ phần mềm 

thiết kế cho một ngành công nghiệp cụ thể. Trong các giải pháp này thường bao 

gồm các thực tiễn tốt  nhất  (best  practice)  của ngành công nghiệp đó.  Ví  dụ: 

Shipbuilding Solution, Aerospace Solution.

 2.11.4 Các giai đoạn trong vòng đời sản phẩm và các công nghệ tương ứng  

1.Giai đoạn 1: Xây dựng ý tưởng,  phương án sản phẩm (Conceive)
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Giai đoạn này rất quan trọng vì quyết định tới 70-80% chi phí sản phẩm (xem 20 hoặc  21).

Việc đầu tiên trong giai đoạn này là xác định rõ các yêu cầu về sản phẩm do khách hàng, 

thị trường, các văn bản pháp lý (quy phạm, công ước, luật,…), … đặt ra. Từ các yêu cầu 

đó, xác định các thông số kỹ thuật chủ yếu của sản phẩm. Đặc biệt đối với ngành đóng tàu, 

các yêu cầu của chủ tàu được đưa ra dần dần từ nhiệm vụ thư thiết kế ban đầu đến tận lúc 

bàn giao thậm chí cả trong quá trình sử dụng tàu. Các yêu cầu đó thay đổi rất nhiều và 

thường xuyên trong suốt quá trình đóng tàu. Vì vậy cần có một phần mềm Quản lý các 

yêu cầu (Requirements Management Tool) để quản lý các yêu cầu đó.

Yêu cầu thứ hai là phải xây dựng phương án thật nhanh. Các dữ liệu cũ phải được lưu trữ 

và sử dụng lại trong giai đoạn này đến mức tối đa.

Các phần mềm CAD cũng được dùng trong giai đoạn này để phác thảo hình dáng và cấu 

trúc tổng thể của sản phẩm.

2.Giai đoạn 2: Thiết kế (Development)

Trong giai đoạn này các công đoạn thiết kế chi tiết, thử mô hình, tính toán thiết kế được 

thực hiện. Các loại phần mềm CAD được dùng để xác định tất cả các yếu tố hình học của 

sản phẩm từ hình dáng chung đến hình dáng, kích thước từng chi tiết. Ngoài ra các phần 

mềm CAE (riêng biệt hoặc tích hợp trong phần mềm CAD) được dùng để tính ứng suất 

biến dạng bằng phương pháp phần tử hữu hạn (FEA), kiểm tra độ bền, tính thủy động 

(CFD), tính ổn định,…

Trong môi trường cạnh tranh, quá trình thiết kế, thử, duyệt đều phải nhanh để sớm có thiết 

kế sản phẩm trình cho khách hàng. Ngoài ra, quá trình thiết kế phải đáp ứng nhanh với các 

yêu cầu thay đổi. Trong quá trình thiết kế phải có sự hợp tác chặt chẽ qua mạng giữa các 

bộ phận khác nhau trong nhà máy, giữa nhà máy với các nhà cung cấp, ... thông qua các 

mô đun cộng tác (collaboration) của phần mềm.

3.Giai đoạn 3: Sản xuất (Realize)

Trong giai đoạn này, các phần mềm CAD, CAM được dùng để thiết kế thi công, tạo ra các 

chương trình điều khiển các máy CNC, thiết kế các công cụ gá lắp, bệ khuôn,…Phần còn 

lại là Thiết kế và quản lý Quá trình sản xuất dùng phần mềm MPM như mô tả trong mục 

2.9.

4.Giai đoạn 4: Khai thác sử dụng sản phẩm (Use)

Trong  giai  đoạn  này  có  các  loại  phần  mềm hỗ  trợ  khai  thác  tàu  (software  for  ship 

operations): tính toán chất tải tàu, quản lý nhiên liệu và tối ưu chi phí nhiên liệu 22, các loại 

Page 22 of 26



phần mềm quản lý tàu và đội tàu (ship and fleet management): quản lý kho vật tư, quản lý 

kế hoạch bảo trì sửa chữa, …23

 2.11.5 Mô   hình   hệ thống PLM  

Hình 2: Mô hình Hệ thống Quản lý Vòng đời Sản phẩm

Mô hình hệ thống Quản lý Vòng đời sản phẩm biểu diễn trong hình trên. Từ ngoài vào 

trong có các lớp sau đây:

Các  nhóm  người (People)  liên  quan  đến  vòng  đời  của  sản  phẩm:  nhóm  tiếp  thị 

(marketing),  nhóm thiết  kế (design), nhóm kỹ thuật  sản xuất (engineering),  nhóm nhà 

cung cấp (suppliers), nhóm mua sắm (procurement), nhóm chế tạo (manufacturing), nhóm 

bán hàng (sales), nhóm khách hàng (customers) và nhóm dịch vụ bảo hành, bảo trì, …

(service).

Các  giai  đoạn của  vòng  đời  sản  phẩm:  giai  đoạn  xây  dựng  ý  tưởng  và  phương  án 

(conceive), giai đoạn thiết kế (develop), giai đoạn chế tạo (realize) và giai đoạn sử dụng 

(use).

Các công cụ (tools):  CAID (Computer-aided Industry Design),  CAD (Computer-aided 

Design),  EDA (Even Driven  Architecture),  CAE (Computer-aided Engineering),  CAM 

(Computer-aided  Manufacturing),  CAPP  (Computer-Aided  process  planning),  CAQ 

(Computer-aided Quality), MRO (Maintenance, Repair and Overhaul).

Các  phương  pháp (methods):  Concurrent  (thiết  kế  đồng  thời),  DFMA (Design  For 
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Manufacture  and  Assembly)24,  DFSS  (Design  for  Six  Sigma)25,  ETO  (Engineering  to 

Order)26, NPDI (New Product Development and Introduction)27.

Các  công  nghệ (technology):  CAx  (CAD,  CAM,  CAE,..),  PDM  (Product  Data 

Management), MPM (Manufacturing Process Management), CPD (Collaborative Product 

Development).

Dữ liệu (data): dữ liệu hình học, cấu trúc sản phẩm, dữ liệu về các dữ liệu (metadata), …

 2.11.6 Thực tiễn về các sản phẩm Quản lý vòng đời Sản phẩm  

Lý thuyết và mô hình nêu trên về hệ thống Quản lý Vòng đời Sản phẩm có tính khái quát. 

Trong thực tiễn các sản phẩm phần mềm về PLM vận dụng mô hình trên ở nhiều cấp độ 

khác  nhau.  Hai  công  ty  có  bộ  sản  phẩm  PLM  tương  đối  hoàn  chỉnh  nhất  là  UGS 

(www.ugs.com) và Dassault Systems (www.3ds.com). Một số công ty khác chỉ cung cấp 

các sản phẩm tương ứng với một phần nào đó trong hệ thống PLM (PTC,...). Trong phụ 

lục B trình bày tóm tắt về các sản phẩm của UGS nhằm giúp người đọc hình dung được 

quy mô, nội dung cụ thể của một hệ thống PLM.

Những bộ phần mềm PLM phức tạp đến mức có những công ty chỉ chuyên về tư vấn, tiếp 

thị trong lĩnh vực này.

Hiện nay, các ứng dụng trong quản lý và sản xuất được tích hợp lại tạo nên một hệ thống 

chung (Integrated Shipyard Information System) trong một nhà máy.

Mức phát triển xa hơn là mạng thông tin liên kết giữa các nhà máy (đóng chung một tàu) 

với các nhà cung cấp vật tư, thiết bị, cơ quan thiết kế, đăng kiểm, chủ tàu tạo nên một môi 

trường đóng tàu tích hợp (Integrated Shipbuilding Environment)28.
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