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1. Chức năng 
Vấn đề chi phí nhiên liệu là yếu tố tốn kém nhất trong việc vận hành một con tàu, nó 

chiếm tới 70% tổng chi phí khai thác tàu. Vì vậy chủ tàu, người quản lý và người thuê tàu không 
muốn chi tiêu nhiều hơn mức cần thiết cho nhiên liệu và muốn hướng đến một con tàu thông 
minh (SmartShip). 

Do đó, dữ liệu chính xác và đáng tin cậy là rất cần thiết để biết lượng nhiên liệu đang 
được tiêu thụ và lượng nhiên liệu còn lại trên tàu. Quan trọng hơn, hoạt động nào của tàu có ảnh 
hưởng nhiều nhất đến mức tiêu thụ nhiên liệu của con tàu và từ đó lượng nhiên liệu có thể được 
tiết kiệm. Hệ thống giám sát nhiên liệu GSN1.00 của Giakhanh Automation cho phép hiển thị tại 
chỗ và từ xa, đảm bảo thông số nhiên liệu được giám sát, lưu lại cẩn thận và đầy đủ trong quá 
trình hoạt động của tàu để có những chuyến đi tiết kiệm nhiên liệu. 

Với công nghệ cloud server cùng với VSAT(FBB)/GSM hệ thống GSN1.00 giúp chủ tàu 
giám sát được hành trình chuyến đi của ton tàu, giám sát được lượng tiêu thụ nhiên liệu, lượng 
nhiên liệu còn lại để lập kế hoạch nhận dầu và giám sát lượng nhiên liệu sau khi nhận dầu. Mặt 
khác, các chủ tàu luôn cập nhật dữ liệu thời gian thực và việc lấy trộm nhiên liệu được phát hiện, 
ngăn chặn và kiểm soát. 

GSN1.00 giúp thuyền bộ và chủ tàu hiểu rõ hơn về mức độ sử dụng nhiên liệu của tàu, 
xác định các khu vực hoạt động kém hiệu quả và lập kế hoạch chuyến đi tối ưu, phát triển một 
phương áp quản lý nhiên liệu hiệu quả để giảm mức tiêu thụ nhiên liệu. Báo cáo và lưu trữ hồ sơ 
dữ liệu cũng dễ dàng hơn nhiều với hệ thống được tích hợp trên toàn bộ phần cứng và phần mềm 
của tàu để giám sát hiệu quả, cùng với các lợi ích khác về hiệu quả hoạt động của tàu.  

Ngoài ra, từ ngày 01/1/2019 Ủy ban bảo vệ môi trường biển (MEPC) của IMO đã quy 
định bắt buộc đối với các tàu có tổng dung tích 5000GT trở lên phải có hệ thống thu thập dữ liệu 
về tiêu thụ nhiên liệu trong sửa đổi bổ sung phụ lục VI, MARPOL 73/78 tháng 10/2016 và báo 
cáo hàng năm với cơ quan chức năng về lượng tiêu thụ nhiên liệu. 

1.1 Thu thập dữ liệu 

Hệ thống có chức năng thu thập liên tục theo thời gian thực các dữ liệu của con tàu bằng 
01 trạm máy tính công nghiệp, các dữ liệu thu thập gồm: 

- Tiêu thụ nhiên liệu máy chính phải đơn vị lít hoặc tấn (starboard ME) 
- Tiêu thụ nhiên liệu máy chính trái đơn vị lít hoặc tấn (port ME) 
- Tiêu thụ nhiên liệu máy phát số 1 đơn vị lít hoặc tấn (GE 1) 
- Tiêu thụ nhiên liệu máy phát số 2 đơn vị lít hoặc tấn (GE 2) 
- Tiêu thụ nhiên liệu máy phát số 3 đơn vị lít hoặc tấn (GE 3) 
- Lượng nhiên liệu nhận dầu đơn vị lít hoặc tấn (Bunker Station) 
- Tải máy chính phải đơn vị % (starboard ME) 
- Tải máy chính trái đơn vị % (port ME) 
- Tốc độ máy chính phải đơn vị RPM (starboard ME) 
- Tốc độ máy chính trái đơn vị RPM (port ME) 
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- Vị trí tọa độ của tàu từ GPS, tín hiệu từ AIS, COG, SOG, HDT, VHW, DBT (Option), tín 
hiệu tốc độ và hướng gió (Option) 
Từ các dữ liệu này có thể tính toán ra dữ liệu kiểm soát hành trình, hiệu suất nhiên liệu 

trên hành trình, nhiên liệu tiêu thụ bình quân và tổng nhiên liệu tiêu thụ thực tế trên tàu... 
1.2 Chức năng giám sát  

a. Chức năng giám sát tại chỗ (onboard) 

Hệ thống có chức năng giám sát chỉ thị (SCADA) ở trạm tại chỗ trên tàu LS (local 
station) các thông số được thu thập ở mục 1.1 trên màn hình vận hành.  

 

Hình 1. SCADA based Local Station 

Ngoài ra, khi nối trạm LS với mạng LAN trên tàu thì hệ thống cho phép sỹ quan có thể 
giám sát được các thông số từ xa RS (remote station) bằng điện thoại, máy tính bảng, laptop với 
user và password cho phép. 

 

Hình 2a. SCADA based Mobile 

 

Hình 2b. SCADA based Laptop 

b.  Chức năng giám sát từ xa trên đất liền (onshore) 
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Hệ thống có chức năng giám sát từ xa hành trình chuyến đi, thông số nhiên liệu của con 
tàu từ xa (RS) bằng điện thoại, máy tính bảng, destop, laptop với tài khoản user và password cho 
phép thông qua các trình duyệt web như:  

- Google Chrome. 
- Mozilla Firefox. 
- Microsoft Edge. 
- Opera. 
- Chromium. 
- Vivaldi. 
- Torch Browser. 
- Maxthon Cloud Browser. 
- Safari 
- UC Brower... 

Các đối tượng để giám sát: Dạng số (Text), Đồng hồ (Gause), Thanh (Bar), Đồ thị (Trend)... 

1.3 Chức năng xuất báo cáo 

Hệ thống hỗ trợ 02 chế độ xuất báo cáo với định dạng file Report form theo yêu cầu: 

- Online mode: gửi dữ liệu về cơ cở dữ liệu tại cloud server, khách hàng chủ tàu có thể 
truy xuất dữ liệu dưới định dạng file excel mọi lúc mọi nơi bằng tài khoản user và 
password cho phép và có thể download về (dữ liệu kiểm soát hành trình và nhiên liệu 
tiêu thụ thực tế trên tàu). 
Trong chế độ này tùy theo thời gian cập nhật dữ liệu mà chi phí sử dụng thuê bao hàng 
tháng có thể khác nhau.  

- Offline mode: không gửi dữ liệu về cloud server mà lưu trên cơ sở dữ liệu trên ổ cứng 
trên tàu, chỉ trích xuất dữ liệu khi tàu về cảng. Dữ liệu trích xuất dưới định dạng file 
excel (dữ liệu kiểm soát hành trình và nhiên liệu tiêu thụ thực tế trên tàu và được phân 
cấp truy nhập chỉ người có cấp quyền mới truy nhập). 
Trong chế độ này khi tàu có kết nối GSM (3G, 4G, 5G) có thể cho phép xuất báo cáo và 
download dữ liệu từ xa. 

2. Truyền thông 

Hệ thống hỗ trợ 02 phương án truyền thông cho các tàu biển hoạt động ở các vùng biển 
nội địa và quốc tế: 

2.1 Thông qua vệ tinh (Satellite network)  
Sử dụng công nghệ VSAT hoặc FBB, thiết bị của Sailor Fleet One. 

2.2 Thông qua hệ thống thông tin di động toàn cầu (GSM network) 
Sử dụng sim 3G, 4G, 5G chuyên dụng cho tàu biển. 
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 Dữ liệu được cập nhật một cách tự động bất cứ khi nào con tàu được kết nối Internet. Cơ 
sở dữ liệu từ máy tính LS được cập nhật một cách hiệu quả lên cơ sở dữ liệu của cloud server. 

3. Cấu hình hệ thống 

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

1 Chế độ giám sát và báo cáo 
Ofline    
Online    

2 Thời gian cập nhật dữ liệu của 
chế độ Online 

Liên tục theo thời 
gian  

   

Gián đoạn (giây, 
phút, giờ/1 lần thu 
thập dữ liệu)  

   

Khi tàu có sóng GSM 
thì tự động kết nối 

   

3 
Phương áp thu thập dữ liệu 
cho máy chính, máy đèn, nồi 

hơi, Bunker Station 

Thu thập tiêu thụ 
nhiên liệu chung 
toàn tàu 

   

Thu thập riêng từng 
máy chính, và chung 
cho các máy đèn, nồi 
hơi 

   

Thu thập riêng tất cả 
các máy 

   

Bunker Station    

4 Loại dữ liệu nhiên liệu Lít/h, Lít    
Tấn(Kg)/h, Tấn    

5 Phương pháp truyền thông 

Satellite network 
VSAT/FBB 

   

GSM network 
3G/4G/5G 

   

4. Chi phí hệ thống 

Chi phí hệ thống bao gồm chi phí lắp đặt ban đầu và chi phí thuê bao dịch vụ hàng tháng. 
Chi phí lắp đặt ban đầu tùy thuộc vào số lượng máy tiêu thụ nhiên liệu trên tàu và cách lựa chọn 
cấu hình ở mục 3 và 4. 

Chi phí thuê bao hàng tháng bao gồm chi phí dịch vụ viễn thông và chi phí cloud server, 
chi phí này tùy thuộc vào các lựa chọn ở mục 1, 2, 5. 


